KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov medzi
Číslo zmluvy : 150/2011
Predávajúci : Mestská časť Bratislava – Dúbravka
Sídlo
: Žatevná 2, 844 01 Bratislava
V zastúpení : Ing. Ján Sandtner, starosta
IČO
: 00603406
Číslo účtu : 10128032/0200 - VÚB, a.s.
( ďalej len „predávajúci“ )
a
Kupujúci : Obec Radošovce
Sídlo
: Radošovce 188, 908 63 Radošovce
V zastúpení : Ing. Vladimír Kočárik, starosta
IČO
: 00309907
( ďalej len „kupujúci“ )
Uzatvárajú túto kúpnu zmluvu ( ďalej len „zmluva“ )
Článok 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je predaj hnuteľného majetku v správe predávajúceho, a to náhradných
dielov požiarneho motorového vozidla ( prevodovka, nadstavba, čerpadlo ), ktoré malo
nasledujúce identifikačné údaje :
- nákladné motorové vozidlo : cisternová automobilová striekačka, typ CAS-25 Š706 RTHP
- EČV
: BA – 816 LK
- výrobné číslo podvozku
: 120110404
- výrobné číslo motora
: E-38-092-9181
- farba vozidla
: červeno-biela
- rok výroby
: 1984
- TP (séria)
: AG 757297
- STK platná do
: 6 / 2011
- inv. č.
: 6/449/142
- nadobúdacia hodnota vozidla : 49.790,88 €

2. Predmetom kúpy podľa tejto zmluvy je hnuteľný prebytočný majetok, ktorý neslúži a ani
v budúcnosti nebude slúžiť predávajúcemu na plnenie jeho úloh v rámci predmetu jeho činnosti
alebo v súvislosti s ním.

Článok 2
Kúpna cena a spôsob platby
1. Touto zmluvou predávajúci predáva uvedené motorové vozidlo kupujúcemu a ten ho kupuje do
svojho vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu 620,00€ ( slovom : šesťsto dvadsať euro ).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu do troch dní po
nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, a to prevodom na jeho účet.
3. Predávajúci od zmluvy odstúpi v prípade nezaplatenia dohodnutej kúpnej ceny kupujúcim
podľa tohto článku zmluvy. O odstúpení od zmluvy písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.

Článok 3
Nadobudnutie vlastníckeho práva
1. Prevzatím predmetu kúpy kupujúci nadobudne k nemu vlastnícke právo. Týmto okamihom
prešlo na neho i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodné zhoršenie predmetu kúpy.
2. Fyzické odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy sa uskutoční formou odovzdávajúceho
a preberajúceho protokolu podpísaného kupujúcim a oprávneným zástupcom predávajúceho.
Technický stav motorového vozidla zodpovedá veku vozidla a počtu najazdených kilometrov.
Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s technickým stavom motorového vozidla a v takom stave ho
aj preberá.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú do 5 dní od prevzatia predmetu kúpy kupujúcim zabezpečiť zmenu
držiteľa na príslušnom útvare Policajného zboru SR.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa z nej vyplývajúce právne vzťahy
ustanoveniami zákona Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Dopravu alebo prepravu motorového vozidla, ktorý je predmetom zmluvy z miesta odovzdania
na miesto uloženia ( do vlastných priestorov ), zabezpečí kupujúci vlastnými silami a na vlastné
náklady.
3. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy podľa tejto zmluvy neviaznu žiadne dlhy, vecné
bremená ani iné nesplnené povinnosti.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre predávajúceho,
jeden pre kupujúceho a jeden pre príslušný orgán Policajného zboru SR.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali a súhlasia
s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu
uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú.

Za predávajúceho :

Za kupujúceho :

V Bratislave, dňa : ................................

V Radošovciach, dňa : ................................

______________________________
Ing. Ján Sandtner
starosta

________________________________
Ing. Vladimír Kočárik
starosta

