KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s §588 a nasl. zákona č. 40/1 964 Zb. v znení neskorších predpisov
(Občiansky zákonník), so zákonom 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a so Zásadami hospodárenia s majetkom Nitrianskeho samosprávneho
kraja schválených Zastupitelstvom NSK d ňa 15.12.2014 uznesením č .219/2014
medzi
predávajúcim: Nitriansky samosprávny kraj
v zastúpení:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
sídlo: Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra
zastúpené: Jánom Greššom, riaditelom
IČO: 00 164 895
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0031 0609
(dalej Ien ,,predávajúci)
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kupujúcim: Ing. Robert Križan EUROCAR
sídlo: Lipová 7, 949 01 Nitra
ičo: 33 958 751

(dalej len ,,kupujúci)

čLI.
Predmet zinluvy
1. Predávajúci predáva kupujúcemu nasledovný hnutelný majetok:
- nákladné motorové vozidlo AVIA A3IT, EČ : NR-215AF s nákladnýin prívesným
vozíkom AGRICOM DUP 30, E Č : NR-506YC, inv. č. 6020
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a záväzkov zmluvných strán pri prevode
predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho, predovšetkým povinnost predávajúceho
previest na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a predmet kúpy kupujúcemu
odovzdat a povinnost kupujúceho zaplatit za predmet kúpy kúpnu cenu a predmet kúpy
prevziat v súlade s touto zmluvou.
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3. Na základe tejto zmluvy prevádza predávajúci na kupujúceho za podmienok v nej
dohodnutých vlastnícke právo k predmetu kúpy, zaväzuje sa predmet kúpy spolu so
všetkými súč astami a príslušenstvom kupujúcemu odovzdat a kupujúci vlastnícke právo
k predmetu kúpy nadobúda a zaväzuje sa predmet kúpy prevziat.
č1. 11.
Kúpna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy v celkovej výške 2 050,00 EUR
(slovom : dvetisícpätdesiat EUR).
2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej výške na ú čet vedený v Štátnej
pokladnici, IBAN: SK12 8180 0000 0070 0031 0609, do 10 dní odo d ňa schválenia
Kúpnej zmluvy zriaď ovatelom. Po uhradení kúpnej ceny zašle kupujúci predávajúcemu
písomné avízo o tom, že úhradu uskuto čnil.

Či. 111.
Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy
1. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy odovzdat kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje
predmet kúpy prevziat najneskr do 10 dní odo d ňa zaplatenia kúpnej ceny. Predávajúci
je povinný vyzvat kupujúceho na prevzatie hnutelných vecí v čas, spravidla aspo ň 3 dni
predo dňom, ked sa má odovzdanie a prevzatie vecí uskuto čnit tak, aby kupujúci mohol
odovzdané hnutelné veci prevziat na dohodnutom mieste.
2. Miestom odovzdania a prevzatia hnutelných vecí je miesto, kde sa tieto veci ku d ňu
podpisu kúpnej zmluvy nachádzajú. Súčasne s odovzdaním predmetu kúpy odovzdá
predávajúci kupujúcemu všetky doklady potrebné k nakladaniu s predmetom kúpy, príp.
potrebné pre preukázanie oprávnenosti držania alebo užívania predmetu kúpy, ak takéto
doklady existujú. O odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy bude spísaný protokol podpísaný
oboma zmluvnými stranami. Kupujúci podpisom protokolu potvrdzuje, že predmet kúpy
prezrel a je mu známy jeho technický stav. Predávajúci nezodpovedá za vady predávaných
vecí, ktoré vznikli ich opotrebením.
3. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predrnetu kúpy až zaplatením kúpnej ceny.
4. Nebezpečenstvo škody na hnutelných veciach prechádza na kupujúceho okamihom len čo
mu budú hnutelné veci odovzdané.
5. Ak kupujúci poruší povinnos ť predmet kúpy v celom rozsahu prevziat v lehote uvedenej
v tomto článku zmluvy a napriek písomnej výzve predávajúceho si ho neprevezme ani
počas 2 mesiacov od uplynutia tejto lehoty, je predávajúci oprávnený odstúpi ť od zmluvy.
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6. Kontaktnou osobou za predávajúceho vo veci odovzdania a prevzatia hnutelných vecí je
Peter Bolech, tel.: 0

čl. IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvu je možné menit alebo dop ĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci
dve vyhotovenia, predávajúci dve vyhotovenia a zriadovatel predávajúceho dve
vyhotovenia.
3. Táto zmluva nadobúda platnost d ňom jej podpisu oboma zmluvným stranami a ú činnost
v zmysle § 47a ods.1 zák. č .546/2010 Z. z, d ňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak
čoho pripájajú svoje podpisy.

V Nitre, dňa

2 I -08- 2015

predávajúci
Ján Greššo
riaditel DAB v Nitre

V Nitre, dňa

2 Ii -08- 2015

Ing. Robert Križan EUROCAR
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Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja v súlade s § 9a ods. (8) písm. d)
zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku VUC v znení neskorších predpisov a v súlade s č1. 23
ods. (2) písm. b) bod 1 Zásad hospodárenia s majetkm NSK schválených Zastupitelstvom
NSK dňa 15.decembra 2014 uznesením č.219/2014 schvaluje kúpnu zmluvu uzatvorenú
medzi Nitrianskym samosprávnym krajom, v zastúpení Divadlo Andreja Bagara v Nitre,
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra ako predávajúcim a Ing. Robertom Križanom EUROCAR,
Lipová 7, 949 01 Nitra, ako kupujúcim pod č.j. 5271/2015-MAJETOK/NSK.
Predmetom kúpnej zmluvy je hnute ľný majetok uvedený v či.i. kúpnej zmluvy,
za kúpnu cenu 2 050,00 EUR, slovom: dvetisícpä ťdesiat EUR.

V Nitre, dňa

