Kúpna

zmluva

uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa § 11 zákona NR SR
č.278/1993 Z.Z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany
1/ Predávajúci:

Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií SR,
so sídlom: Lamačská cesta č. 8/A, 811 04 Bratislava,
IČO: 01581 882
zastúpené: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ CVTI SR

2/ Kupujúci:

Štefan Nittnaus

Čl. II.
Predmet zmluvy
1/ Predmetom zmluvy je kúpa a predaj hnuteľnej veci: havarované, ojazdené motorové
vozidlo zn. Škoda Octavia 1U,
vyrobené v r. 2004, zakúpené pre používanie
predávajúceho pri plnení úloh vyplývajúcich z jeho zriaďovacej listiny. Identifikačné
znaky vozidla:
VIN: TMBDX41U542910906, číslo motora BFQ 143349.
2/ Dokumentácia k vozidlu: technický preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla

Čl. III.
Účel budúceho použitia
1 Kupujúci vyhlasuje a zaväzuje sa, že predmet kúpy mu bude slúžiť výlučne na osobné
účely a nebude na ňom uskutočňovať žiadnu podnikateľskú činnosť.
2/ Predávajúci vyhlasuje, že rozhodnutím zo dňa 9.1.2012 pod číslom 121/2012 rozhodol
o prebytočnosti predmetu kúpy v správe CVTI.
Čl. IV.
Kúpna cena a spôsob jej splatenia

1/ Kúpna cena je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán na základe znaleckého
posudku vykonaného odborným znalcom Ing. Pavlom Drobným dňa 3.4.2012.
2/ K cene vozidla bude zarátaná cena zostatkových pohonných hmôt o objeme 41 litrov
v hodnote 61,00 eur
3/ Dohodnutá cena bude vložená na účet prevodom, č. ú.:7000064743/8180 (Štátna
pokladnica SR), t.j. 1 503,00 eur hodnota vozidla a 61,30 eur cena pohonných hmôt. Spolu
cena vozidla činí 1 564,30 eur vrátane DPH.

Čl. V.
Dohoda o prechode vlastníckeho práva
1/ Zmluvné strany sa dohodli, že ihneď po podpise tejto zmluvy a zaplatení kúpnej ceny,
predávajúci protokolárne odovzdá kupujúcemu predmet kúpy. Týmto úkonom prechádza
vlastníctvo predmetu tejto kúpnej zmluvy na kupujúceho.
2/ Prechodom vlastníctva na kupujúceho prechádza na neho i zodpovednosť súvisiaca
s prevádzkou motorového vozidla.

Čl. VI.
Ďalšie dojednania
1/ Pred uzavretím tejto zmluvy bol kupujúci s technickým stavom predmetu kúpy
oboznámený, kupujúci si predmet kúpy prehliadol, vyhlasuje, že technický stav predmetu
kúpy pozná. V dobe prevzatia motorové vozidlo Škoda Octavia je po dopravnej nehode
a podľa tachometra malo ubehnutých 54 074 km. Popis poškodenia vozidla sa nachádza
v prílohe tejto zmluvy. Kupujúci predmet kúpy kupuje v stave ako stojí a leží.
2/ V prípade výskytu skrytej závady nezavinenej neodbornou manipuláciou, resp.
prevádzkou, kupujúci môže žiadať zľavu z ceny.
3/ V prípade závažnej, neodstrániteľnej skrytej chyby kupujúci môže od zmluvy odstúpiť .
4/ Uplynutím 24 mesiacov po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami zodpovednosť
predávajúceho zo skrytých závad zaniká.
5/ Administratívne záležitosti súvisiace s prevodom vlastníctva predmetu zmluvy v evidencii
motorových vozidiel /odhlásenie – prihlásenie z evidencie, odovzdanie starých a prijatie
nových ŠPZ, povinným poistením, vybavenie emisnej kontroly sa zaväzuje vybaviť
kupujúci s účinnou súčinnosťou predávajúceho.

VI.
Záverečné ustanovenia
1/ Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých zmluvné strany dostanú po 2
exemplároch.
2/ Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak slobodnej vôle
ju podpisujú.
3/ V otázkach, ktoré nie sú výslovne v zmluve upravené, sa budú zmluvné strany riadiť
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
4/ Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom po zverejnení na internete.
V Bratislave dňa

Za predávajúceho:

....................................................
prof. RNDr. Ján T u r ň a , CSc.
riaditeľ CVTI SR

Za kupujúceho:

.................................................
Štefan Nittnaus

Príloha: Protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla zn. Škoda Octavia,
technický preukaz a osvedčenie o evidencií

