
KÚPNA ZMLUVA 
v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: 

Predávajúci: Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo: 1. mája 2,953 Ol Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
DIČ: 2021058787 
Zastúpený: Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta 
Bankové spojenie: VÚB itra 
Č.ú.: 33422162/0200 

a 

Kupujúci: 
Veľkoobchod-ZBRANE, spo l. s r.o. 
Zelená 11,949 Ol Nitra 

IČO: 31 448 691 

Zastúpený: Viliamom Fraľíom. konatel'om 
Zapísaný v OR Okresného súdu Nitra. odd.: Sro, v l.č.: 3523 
Zbrojná licencia: CA 004071 vydal OR PZ Nitra 

I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy sú strelné zbrane a streli vo s nasledovnými 
základnými údajmi : 

Poradové Inventarizačné 
Druh, značka, kaliber, výrobné číslo Počet 

číslo číslo 

1 5/022/0082 Revolver TAURUS, 357M, V.Č. MG816869 l 
2 5/022/0083 Revolver TAURUS, 357M, V.Č . PB373148 I 
3 5/022/0084 Revolver TAURAU, 357M,v.č . PB373 149 l 
4 5/028/0032 Revolver TAURUS, 38S, V.Č. KJ517665 l 
5 5/028/0033 Revolver TAURUS,38S, V.Č . KJ517666 1 
6 5/028/0034 Revolver TAURUS,38S, V.Č. KJ517667 1 
7 5/028/0035 Revolver TAURUS,38S, V .Č. KJ517668 1 
8 5/028/0036 Revolver TAURUS,38S, V.Č. KJ517669 l 
9 5/028/0037 Revolver TAURUS,38S, V.Č . KJ517670 1 
10 5/028/0038 Revolver TAURUS,38S, V.Č . NC909941 1 
11 Strelivo kalibru 38 S 212 

(ďalej ako "predmet kúpy"). Zostatková hodnota predmetu kúpy je 0,- eur. 

2. Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva 
a zaväzuje sa mu ho odovzdať v termíne dohodnutom v tejto zmluve. 
3. Touto zmlu vo u kupujúci od predávajúceho kupuje predmet kúpy do svojho 
vlastníctva, zaväzuj e sa ho prevziať a zap l at iť zaií kúpnu cenu za podmienok 
stanovených touto zmluvou. 



II. Dohodnutá cena 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy kúpnu cenu v celkovej 
výške 881,20 Eur na účet predávajúceho uvedený v záhlaví zmluvy na základe faktúry 
vystavenej predávajúcim po podpise tejto zmluvy. Faktúra bude mať náležitosti 
daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov so splatnosťou 7 
pracovných dní od jej doručenia kupujúcemu. 

III. Dodacie podmienky 

l. Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy sa vykoná v sídle kupujúceho. Za 
predávajúceho je oprávnený predmet kúpy odovzdať náčelník Mestskej polície Zlaté 
Moravce PhDr. Marián Takáč. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na 
kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia predmetu kúpy. 
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy pri podpise tejto kúpnej 
zmluvy. 

IV. Ostatné dojednania 

1. Predávajúci predáva predmet kúpy tak ako stojí 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, 
vakom 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. 

V. Záverečné ustanovenia 

l. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých predávajúci obdrŽÍ 
dva a kupujúci jeden rovnopis. 

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

3. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov 
podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

4. Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike. 

V Zlatých Moravciach dňa 23.4.2013 

predávajúci 
Mesto Zlaté Moravce 
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kupujúci 
Veľkoobchod-ZBRANE, spol. s r.o. 


