
KÚPNA ZMLUV A 
v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami : 

Predávajúci: Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo: l. mája 2, 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
DIČ:202 1 058787 
Zastúpený: Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta 

a 

Kupujúci : Eva Kotlár·ová 

l. Predmet zmluvy 

l. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je motorové vozidlo s nasledovnými základnými 
údajmi: 

Typ (model): škoda Favorit 136L 
Rok výroby: 1990 
Číslo motora: TMBADA200L0125533 
Farba biela 
Stav tachometra: 77559 
Výbava: podra údajov výrobcu pre uvedený typ + neznačkové autorádio 
ŠPZ: ZM 753AN 
(ďalej ako "predmet k'ťlpy''). 

2. Touto zmJuvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva 
a zaväzuje sa mu ho odovzdať v termíne dohodnutom v tejto zmluve. 

3. Touto zmluvou kupujúci od predáv~júceho kupuje predmet kúpy do vlastníctva, 
zaväzuje sa ho prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu za podmienok stanovených touto 
zmluvou. 

TI. Dohodnutá cena 

l. Kupujúci sa zaväzuje zapla ti ť predávajúcemu za predmetu kúpy kúpnu cenu 
v celkovej výške 117,- Eur s DPH (podl'a Znaleckého posudku 5/2012 Ing. Ota 
Červenku - Vinohradnícka 31, Nitra zo dňa 6.5.2012) a to priamo do pokladnice 
Mestského úradu v deň podpísania tej to zmluvy. 



III. Dodacie podmienky 

l. Predmetom zmluvy j e dodanie motorového vozidla uvedeného v čl. l. tej to zmluvy. 
2. Odovzdanie a prevzatie vozidla sa vykoná v sídle predávajúceho . Vlastnícke právo 
k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia predmetu 
kúpy. 
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmetu kúpy do 3 dní od podpísania 
tejto kúpnej z mluvy. 

IV. Povinnosti zmluvných strán 

1. Predávajúci sa zaväzuje: 
a) Odovzdať predmet kúpy v čase a mieste určenom v tejto zmluve. 
b) Odovzdať kupujúcemu kľúče a doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a 

užívanie. 
2. Kupujúci sa zaväzuje: 

a) Zaplatiť za predmet kúpy kúpnu cenu a prevziať dodaný predmet kúpy v zmysle 
tejto zmluvy. 

V. Ostatné dojednania 

l. Predávajúci predáva predmet kúpy tak ako stoj í a leží, bez záložných práv a iných 
práv zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci. Rovnako prehlasuje. že 
predmet kúpy nepochádza z trestnej činnosti a ani s ním nebola páchaná trestná činnosť. 
2. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu kúpy a že ho kupuje v stave, 
v akom sa nachádza, t. j. tak ako stojí a leží a že s technickým stavom predmetu kúpy sa 
oboznámil a súhlasí s ním. 
3. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. 

skutočnosti o technickom stave predmetu kúpy. 

Vl. Záverečné ustanovenia 

l . Táto kúpna zmluva j e vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých predávajúci obdrží 
dva a kupujúci j eden rovnopis. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
diíom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke kupujúceho. 

3. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zruš i ť len formou písomných dodatkov 
podpísaných oprávnenými zástupcan1i obidvoch zmluvných strán. 

4. Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, ri adia sa právne pomery zmluvných strán 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiac imi právnymi 
predpismi platnými v lovenskej republike. 

kupujúci 
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Odovzdávací a preberací protokol 

Odovzdávajúci: Mesto Zlaté Moravce 

Sídlo: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
DIČ : 2021058787 
Zastúpený: Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta 

Preberajúci: Eva Kotlárová 

Bytom: 

Dňa 04.10.2012 Mgr. Marek Horvát v zastúpení Mesta Zlaté Moravce 
odovzdáva: 

Typ (model): 
Rok výroby: 
Číslo motora: 
Farba 
Stav tachometra: 
Výbava: 

ŠPZ: 

Odovzdávaj ú ci: 

Mgr. Marek Horvát 

škoda Favorit 136L 
1990 
TMBADA200L0125533 
biela 
77559 
podľa údajov výrobcu pre uvedený typ + neznačkové 
autorádio 
ZM 753AN 

Preberajúci: 

Eva Kotlárová 



Mesto Zlaté Moravce, Msú Príjmový pokladničný doklad č.: 11514/12 
Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 Zo dňa: 3.10.2012 
DIČ : 2021058787 

Prijaté od : Kotlárová Eva 

Adresa : 

Suma: 117,00 EUR 

Slovom : Jednostosedemnásť 

Účel platby : za odkúpenie motorového vozidla mesta ZI.Moravce 

Podpis pokladn~·. • 
galikova . _ ·.• .· .. 




