Kúpna zmluva č.............
uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 8 Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (ďalej len „zmluva“) medzi:
Zmluvné strany:
Predávajúci:
štatutárny orgán:
sídlo:
IČO:
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:

Košický samosprávny kraj
Ing. Rastislav Trnka, predseda
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
35 541 016
Štátna pokladnica
SK5281800000007000186505
SPSRSKBA

(ďalej len „predávajúci“)
Kupujúci:
(fyzická osoba)

titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
rodné číslo:
dátum narodenia:
štátna príslušnosť:
a manžel/ka
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
rodné číslo:
dátum narodenia:
štátna príslušnosť:
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
(právnická osoba)

obchodné meno:
štatutárny orgán:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu……...…….…………………..,
oddiel: ………...…, vložka číslo: …………………..
(ďalej len „kupujúci“)
(predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany“)
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Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku – CT prístroj SOMATOM Emotion
16, výrobné číslo 39600 (SAP č. 2006854) v obstarávacej cene 661 388,07 eur a v zostatkovej
cene 0 eur (ďalej len „predmet kúpy“).
2. Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na
kupujúceho a z toho plynúci záväzok predávajúceho predmet kúpy kupujúcemu odovzdať
a povinnosť kupujúceho predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu
podľa čl. II.
Čl. II.
Kúpna cena
1. Kúpna cena bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške ….....…….. eur (slovom
.......................................................................eur).
2. Kupujúci zaplatil časť kúpnej ceny vo výške 1 300 eur (slovom jedentisíc tristo eur) vo forme
finančnej zábezpeky v obchodnej verejnej súťaži.
3. Zostávajúcu
časť
kúpnej
ceny
vo
výške
.....................
eur
(slovom
..................................................................eur) sa kupujúci zaväzuje uhradiť do ............ dní od
doručenia tejto zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami kupujúcemu, a to na účet
predávajúceho uvedeného v záhlaví zmluvy s uvedením variabilného symbolu: 1004202001.
4. Za dátum úhrady zostávajúcej časti kúpnej ceny sa považuje dátum pripísania finančných
prostriedkov na účet predávajúceho.
5. V prípade omeškania úhrady kúpnej ceny sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úroky
z omeškania podľa nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. III.
Osobitné ustanovenia
1. Kupujúci prehlasuje, že pozná aktuálny stav predmetu kúpy, oboznámil sa so znaleckým
posudkom č. 001/2020 zo dňa 31.05.2020 na stanovenie všeobecnej hodnoty hnuteľného
majetku charakteru elektrotechnického zariadenia vyhotoveným znalcom v odbore
„Elektrotechnika“ Ing. Slavomírom Kučerom a v takom stave ho nadobúda do vlastníctva.
2. Kupujúci berie na vedomie, že predmet kúpy je od roku 2011 v nájme spoločnosti Svet
zdravia, a.s., je umiestnený v Nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, a.s. (ďalej len
„NsP SNV a.s.“) v skladových priestoroch nemocnice už v zdemontovanom stave pripravený
na odovzdanie. Z uvedeného dôvodu bude predmet kúpy odovzdaný za účasti zmluvných
strán a spoločnosti Svet zdravia, a.s. a v súčinnosti s NsP SNV a.s..
3. Zmluvné strany sa dohodli, že odvoz predmetu kúpy si zabezpečí kupujúci na vlastné
náklady.
4. K odovzdaniu predmetu kúpy dôjde v lehote dohodnutej zmluvnými stranami avšak
najneskôr do 30 dní od oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na základe
písomného protokolu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
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Čl. IV
Nadobudnutie vlastníctva a zodpovednosť za škodu
1. Kupujúci nadobúda do vlastníctva predmet kúpy dňom kedy dôjde ku kumulatívnemu
splneniu nasledujúcich podmienok:
a) zaplateniu kúpnej ceny podľa čl. II tejto zmluvy a
b) protokolárnemu odovzdaniu predmetu kúpy predávajúcim kupujúcemu podľa čl. III
bod 4 tejto zmluvy.
2. V prípade, že k protokolárnemu odovzdaniu predmetu kúpy predávajúcim kupujúcemu dôjde
skôr ako k zaplateniu kúpnej ceny, tzn. že predmet kúpy nebude ešte vo vlastníctve
kupujúceho, zodpovedá kupujúci za nebezpečenstvo vzniku škody na predmete kúpy.
Čl. V.
Sankcie
1. V prípade porušenia povinností kupujúcim podľa Čl. II bodu 3 je kupujúci povinný zaplatiť
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1 300 eur (slovom jedentisíc tristo eur). Uplatnením
zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na odstúpenie od zmluvy.
2. Kupujúci súhlasí s tým, aby si predávajúci započítal finančnú zábezpeku podľa čl. II. bod 2 na
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúceho bodu.
Čl. VI.
Odstúpenie od zmluvy a doručovanie
1. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že kupujúci riadne
a včas neuhradí dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. II tejto zmluvy.
2. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a každý z účastníkov je povinný vydať
druhému všetko, čo podľa nej dostal. Pri vydávaní sa primerane použije § 457 Občianskeho
zákonníka.
3. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť preukázateľne doručené druhej
zmluvnej strane. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú
všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka
nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ktorá vznikla počas trvania zmluvy,
a nemá vplyv ani na platnosť a účinnosť zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva
alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných zmluvných
ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu
majú trvať aj po ukončení zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa
tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne.
Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie
najmä odstúpenie od zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy
uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia
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písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na
doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.
6. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia
na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa
považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku
prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát
o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná
osobne, sa považuje za doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne
prevziať.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle predávajúceho. Platnosť a účinnosť
zmluvy zaniká v prípade, že nedôjde k prevodu vlastníctva na kupujúceho v súlade s čl. IV
tejto zmluvy.
2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené predávajúcemu a jeden
kupujúcemu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, za nápadne
nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich
skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, čo na znak súhlasu
potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Košiciach dňa .....................

V ……………………. dňa ..................

Predávajúci:

Kupujúci:

________________________
Ing. Rastislav Trnka
predseda

________________ _______________
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