Kúpna zmluva č. 04/2014
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
I.
Zmluvné strany
Predávajúci:

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO 37 808 427
Stredná odborná škola
Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo
17053846
2020570651
Ing. Erika Šušková

Konajúci správcom:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len len „predávajúci“)
Kupujúci:
Bydlisko:
Rodné číslo:
Číslo OP :

Ing. Pisarčíková Margita

(ďalej len „kupujúci“)
II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa:
Drobný hmotný majetok:

Inventárne číslo

Dátum
zaradenia

Názov

330054 Žehliaca doska TAVOLO

Vstupná
cena €

26. 06. 2006

375,26

Zostatková
cena €
0,00

Kúpna
cena €

Množstvo
1

(ďalej len predmet kúpy).
III.
Prehlásenia zmluvných strán
1. Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje kupujúcemu predať a odovzdať predmet
kúpy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa podpisom
tejto zmluvy zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa čl. IV. tejto
zmluvy.
2. Predávajúci predáva predmet kúpy bez záložného práva, ako aj iných práv zodpovedajúcich
právam tretích osôb k cudzej veci.
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99,51

3. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s technickým stavom predmetu kúpy na základe
osobnej prehliadky a nadobúda ho do svojho vlastníctva v stave, v akom stojí a leží , v akom
sa nachádza a bez výhrad, čím predávajúci nezodpovedá za prípadne vady, ktoré kupujúci
zistí po prevzatí predmetu kúpy. Technický stav predmetu kúpy zodpovedá kúpnej cene
s prihliadnutím na rok jeho nadobudnutia a doterajšie používanie predávajúcim.
4. Kupujúci je povinný prevziať predmet kúpy podľa tejto zmluvy a zaplatiť predávajúcemu
kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
5. Kupujúci podpisom tento zmluvy súčasne potvrdzuje prevzatie predmetu kúpy od
predávajúceho.
IV.
Kúpna cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na
deväťdesiatdeväť 51/100).

kúpnej cene v úhrnnej výške 99,51 € (slovom:

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude uhradená v hotovosti pri podpise tejto
zmluvy.
V.
Vlastnícke právo k predmetu kúpy
1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom podpísania kúpnej
zmluvy a zaplatenia kúpnej ceny podľa tejto zmluvy.
VI.
Sankcie
1. Ak sa kupujúci omešká s riadnym zaplatením kúpnej ceny podľa Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy,
má predávajúci právo na úrok z omeškania vo výške podľa ust. § 3 nariadenia Vlády SR č.
87/1995 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. Predaj majetku bol odsúhlasený odborom školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja
listom č. 3241/2013OŠaŠ - 162 zo dňa 18. 11. 2013.
2. Predaj majetku sa uskutočnil v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom
Žilinského samosprávneho kraja - spôsobom podľa čl. 14 ods. 2 písm. d) a v kompetencii
štatutárneho orgánu správcu podľa čl. 13 ods. 1.3. týchto Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom ŽSK.
3. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranami. Dodatok bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah sa bude riadiť Občianskym zákonníkom.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a právnymi predpismi s ním súvisiacimi.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých predávajúci a kupujúci
obdržia po dvoch vyhotoveniach.
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6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle predávajúceho.
7. Obidve strany prehlasujú, že zmluva bola spísaná podľa ich slobodnej a vážnej vôle, že si ju
riadne prečítali, súhlasia s ňou a na dôkaz záväznosti a súhlasu túto zmluvu podpisujú.

V Námestove dňa 27. 01. 2014

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

.............................................
Ing. Erika Šušková
riaditeľka školy

.................................................
Ing. Pisarčíková Margita
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