
KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a 

Uznesenia MsZ č. 120/2011 zo dňa 23.6.2011 

medzi zmluvnými stranami: 

I. Predávajúci: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 

Mesto Senec 
Mierové nám.8, 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál -primátor mesta 
00305065 

(ďalej len ako „Predávajúci") 

II. Kupujúci: Kukol' Branislav 

(ďalej len ako „Kupujúci") 
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany") 

Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného vozidla: 

Druh vozidla: 
Továrenská značka, typ: 
Farba: 
Výrobné číslo vozidla: 
Výrobné číslo karosérie: 
Výrobné číslo motora: 
Rok výroby: 
Technický preukaz č.: 
Evidenčné číslo vozidla: 

osobné motorové vozidlo (kategória M) 
Škoda Felícia Combi 1.3 LXi 
biela 
TMBEFF65317353364 
TMBEFF65317353364 
781.136M 
2001 
SC 525601 
SC-480AR 

(ďalej len ako „Vozidlo"). 

Článok II. 
Predmet Zmluvy 

1. Predávajúci touto Kúpnou zmluvou (ďalej len „Zmluva") predáva Kupujúcemu 
Vozidlo uvedené v čl. I. ods. 1. tejto Zmluvy za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 
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a Kupujúci Vozidlo uvedené v čl. I. ods. 1. tejto Zmluvy za vzájomne dohodnutú kúpnu 
cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva. 

Článok III. 
Kúpna cena 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Vozidlo uvedené v čl. I. ods. 1. tejto 
Zmluvy vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 331,- € (slovom: tristotridsaťjeden 
eur), ktorá predstavuje všeobecnú hodnotu Vozidla v zmysle Znaleckého posudku č. 
34/2011 zo dňa 9.6.2011 vyhotoveného znalcom Ing. Jánom Svoreňom (ďalej len „kúpna 
cena"). 

2. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu 
v deň podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami, a to v hotovosti do pokladne 
MsÚ v Senci. 

Článok IV. 
Stav Vozidla (predmetu Zmluvy) 

1. Predávajúci vyhlasuje, že Vozidlo uvedené v čl. 1. ods. 1. tejto Zmluvy je nadmerne 
opotrebené, zničené, na streche má vyvŕtané diery po svetelnej a zvukovej signalizácii, 
korózia karosérie, lak po celej karosérii oškretý, vyblednutý, interiér vozidla zničený, 
potrhaný, zamastený, spojka motora opotrebená - nefunkčná - prešmykuje, motor zle 
štartuje, má nepravidelný chod, dymí, deravé výfukové potrubie, nefunkčný katalyzátor, 
nadmerné vôle v uložení kolies, nadmerné vôle v klboch riadenia, nadmerné vôle 
v uložení nápravy - počas jazdy búcha, vozidlo na vozovke „pláva", opotrebené brzdy, 
rozbité čelné sklo, riadenie rýchlostných stupňov obtiažne - rýchlostná páka má veľkú 
vôľu a nepresné vedenie. Vozidlo je spôsobilé na vyradenie z cestnej premávky 
a odpredaj do šrotu alebo na náhradné diely. 

2. Podrobný popis Vozidla uvedeného v čl. I. ods. 1. tejto Zmluvy obsahuje Znalecký 
posudok č. 34/2011 zo dňa 9.6.2011 vyhotovený znalcom Ing. Jánom Svoreňom, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

3. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Vozidla uvedeného v čl. I. ods. 1. tejto Zmluvy 
riadne oboznámil jeho obhliadkou a so znaleckým posudkom špecifikovaným v ods. 2 
tohto článku tejto Zmluvy a Vozidlo uvedené v čl. I. ods. 1. tejto Zmluvy kupuje v stave, 
v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 

Článok V. 
Odovzdanie predmetu Zmluvy a prevod vlastníckeho práva 

1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Vozidlo uvedené v čl. I. ods. 1. tejto Zmluvy 
odovzdá Predávajúci Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy po zaplatení kúpnej ceny 
podľa čl. III. tejto Zmluvy. 
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2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Vozidlu uvedenému v čl. I. 
ods. 1. tejto Zmluvy prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom zaplatenia 
kúpnej ceny podľa článku III. tejto Zmluvy. 

3. Predávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že prepis Vozidla uvedeného v čl. I. ods. 1. 
tejto Zmluvy v evidencii motorových vozidiel je oprávnený vykonať aj Kupujúci, na čo 
ho Predávajúci týmto výslovne splnomocňuje. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) obsahovo zhodných rovnopisoch, 
pričom 2 (slovom: dva) rovnopisy obdrží Kupujúci a 2 (slovom: dva) rovnopisy obdrží 
Predávajúci. 

2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú 
príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka v platnom znení 
a ďalšími právnymi predpismi platnými v SR. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto 
zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke 
predávajúceho www.senec.sk. Povinné zverejňovanie zmlúv vyplýva z § 5a zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu a 
na znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy zmluvné strany pripájajú vlastnoručné 
podpisy ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle. 

V Senci, dňa 28.6.2011 

P ° d P í s a n é podpísané 

http://www.senec.sk

