
Reg.č. 223/2011-4220-2110 

K Ú P N A Z M L U V A 

uzavretá v zmysle § 11 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva") 

Článok L 
ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva SR - správca majetku štátu 
Sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 
IČO: 00686832 
V zastúpení: JUDr. Peter Jesenský, vedúci služobného úradu 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Slovenskej republiky 
Číslo účtu: 7000061366/8180 

(ďalej len „ predávajúci" ) 

a 

Mesto Senec 
Sídlo: Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 
IČO: 00305065 
V zastúpení: Ing. Karol Kvál, primátor 
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.- Pezinok 
Číslo účtu: 6602827002/5600, variab.s.:2178, konšt.s.:0308 

(ďalej len „ kupujúci ") 
(spoločne ďalej aj „zmluvné strany") 

Článok II. 
PREAMBULA 

Kúpnou zmluvou, reg. č. 25/2011-4220-2030 zo dňa 17. 02. 2011 previedol predávajúci vlastnícke 
právo k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Senec, okres Senec, obec Senec, zapísanej na 
Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Senec na LV č. 2815, a to k stavbe - Vzdelávacie 
zariadenie Senec, súpisné číslo 2764 postavenej na pozemku C-KN parc.č. 2371/84 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 843 m2 (ďalej len „vzdelávacie zariadenie Senec") kupujúcemu. Vo 
vzdelávacom zariadení Senec sa nachádza hnuteľný majetok, ktorý by jeho odčlenením/odňatím od 
nehnuteľnosti viedol k jeho úplnému poškodeniu alebo zničeniu a ktorý na základe dohody 
zmluvných strán bude prevedený kupujúcemu. 

Článok III. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom Zmluvy je odplatný prevod vlastníctva hnuteľného majetku štátu, ktorý sa 
nachádza vo vzdelávacom zariadení Senec a je v správe Ministerstva hospodárstva SR -
podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť Zmluvy. 
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2. Na základe tejto Zmluvy prevádza predávajúci vlastnícke právo k predmetu Zmluvy za 
podmienok dohodnutých v Zmluve a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a užívať 
predmet Zmluvy. 

3. Predmet Zmluvy je pre predávajúceho prebytočným majetkom štátu, ktorý neslúži a ani 
v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti 
s ním- rozhodnutie o prebytočnosti č. 4/2011 zo dňa 31. 01. 2011 tvorí prílohu č. 2 Zmluvy. 

4. Preberajúci bude predmet Zmluvy využívať na účel - zabezpečenie interiérového 
a exteriérového vybavenia domova sociálnych služieb pre seniorov. 

Článok IV. 
KÚPNA CENA A JEJ SPLATNOSŤ 

1. Zmluvné strany stanovili cenu 100,- EUR (slovom sto eur) za predmet Zmluvy dohodou v 
súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

2. Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí cenu hnuteľného majetku najneskôr do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia platnosti Zmluvy bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený 
v Čl. I Zmluvy. 

Čl. V. 
CHARAKTERISTIKA A PREVOD PREDMETU ZMLUVY 

1. Predmetom Zmluvy podľa Čl. III. bod 1. Zmluvy je nasledovný hnuteľný majetok štátu: 
Koberec - prilepený k podlahe na chodbách a v predsieni - odtrhnutím by došlo 
k poškodeniu koberca i podlahy, 
Svietidlá záhradné - zapustené do betónového základu, demontážou by došlo k ich 
úplnému poškodeniu, 
Panvica výklopná - vzhľadom na jej rozmery nie je možné jej vyňatie z miestnosti bez 
stavebných zásahov. 

2. Predávajúci predáva kupujúcemu predmet Zmluvy uvedený v Čl. III. bod 1. Zmluvy a 
podrobne špecifikovaný v prílohe č. 1 v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 278/1993 Z. z. 
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a kupujúci kupuje predmet Zmluvy. 

3. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu Zmluvy dňom uhradenia sumy v plnej 
výške na účet predávajúceho. 

4. Kupujúci sa oboznámil s technickým stavom prevádzaného majetku, ktorý je predmetom 
Zmluvy a preberá ho v uvedenom stave. 

Čl. VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so stavom predmetu Zmluvy a v uvedenom stave ho 
kupuje. 



2. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy prevezme 
predávajúci a dva kupujúci. 

3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej schválenia a podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. 

4. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Povinné zverejňovanie zmlúv vyplýva 
z § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov. 

5. Zmluvné strany môžu meniť obsah Zmluvy, len písomnými a očíslovanými dodatkami 
schválenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú 
súčasť Zmluvy. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, oboznámili sa 
s obsahom podmienok a súhlasia s nimi, sú prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, Zmluva 
bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní, nie v tiesni ani za nápadne jednostranne 
nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy a odtlačky pečiatok. 

1 7 máj 2011 
Bratislava Bratislava 

podpísané podpísané 



Zoznam majetku MH SR evidovaného v budove Senec 

P.č. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Typ 

NEODP 
NEODP 
NEODP 
NEODP 
NEODP 
NEODP 
NEODP 
NEODP 
NEODP 
NEODP 
NEODP 
NEODP 

Inv. č. 

C0167 
21962-7 

30566 
30567 
30568 
30569 
30570 
30571 
30572 
30573 
30574 
30575 

NÁZOV 

ELEKTRICKÁ PANVICA VÝKLOPNÁ 
Koberec PARIJS 
Svietidlo záhradné 
Svietidlo záhradné 
Svietidlo záhradné 
Svietidlo záhradné 
Svietidlo záhradné 
Svietidlo záhradné 
Svietidlo záhradné 
Svietidlo záhradné 
Svietidlo záhradné 
Svietidlo záhradné 

Dátum 
zaradenia 

02.01.1993 
26.08.2004 
30.12.2005 
30.12.2005 
30.12.2005 
30.12.2005 
30.12.2005 
30.12.2005 
30.12.2005 
30.12.2005 
30.12.2005 
30.12.2005 

Účtovná 
skupina 

9961H 
SP 
OE 
OE 
OE 
OE 
OE 
OE 
OE 
OE 
OE 
OE 

Vstupná 
cena v € 

175,93 
2 336,73 

27,02 
14,24 
22,96 
22,96 
22,96 
22,96 
22,96 
22,96 
22,96 
22,96 

Zostatkov 
á cena v 

€ 
175,93 

2 336,73 
27,02 
14,24 
22,96 
22,96 
22,96 
22,96 
22,96 
22,96 
22,96 
22,96 

Bu 

DHM S 
DHM S 
DHM S 
DHM S 
DHM S 
DHM S 
DHM S 
DHM S 
DHM S 
DHM S 
DHM S 
DHM S 


