
Kúpna zmluva č. 2014005 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov  

v platnom znení 

Zmluvné strany : 

 

Predávajúci  Bratislavský samosprávny kraj 
so sídlom  Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
v zastúpení  Ing. Pavol Frešo 

  predseda 
IČO   3606 3606 
DIČ   2021608369 
bankové spojenie Štátna pokladnica 
číslo účtu IBAN SK17 8180 0000 0070 0048 7447 
    

(ďalej len „predávajúci“) 

 
Kupujúci  Obec Hurbanova Ves 
so sídlom  č. 48, 903 01 Hurbanova Ves 
v zastúpení  Ing. Ľubomír Petrák, CSc. 
   starosta 
IČO   0030 5995 
DIČ   2021006669 
bankové spojenie Sberbank Bratislava 
číslo účtu IBAN SK58 3100 0000 0041 1012 5718 

(ďalej len „kupujúci“) 

 
I. 

Predmet zmluvy  
 

1. Predmetom  zmluvy je záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy, 
previesť na neho vlastnícke právo a záväzok kupujúceho zaplatiť riadne a včas kúpnu 
cenu.   

II. 
Predmet kúpy 

 
1. Predmetom kúpy je nevyužívaný vyradený hnuteľný majetok predávajúceho a to : 

- pracovná stanica HP Compaq dc7600 Convertible Minitower  
S/N : CZC615098S 
Monitor 17“ CRT HP S7540; S/N : CNN60316VF 
Windows XP Professional; NOD 32; Software MS Office 2003 (OEM) Basic Edition 
Slovak – S/N : 00113-958-531-824 

  
2. Predmet kúpy podľa čl. II. ods. 1 tejto zmluvy sa fyzicky nachádza u kupujúceho na 

základe Zmluvy o výpožičke č. 2006/438/SEM zo dňa 6.11.2006. 



3. Kupujúci  sa zaväzuje za predmet kúpy riadne  a v požadovanej lehote zaplatiť kúpnu 
cenu v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 

 
 

III. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

 
1. Kúpna cena predmetu kúpy podľa čl. II. ods. 1 je stanovená na základe dohody 

zmluvných strán  vo výške 1,00 € (slovom : Jedno euro). 
2. Stanovená kúpna cena predmetu kúpy podľa čl. II. ods. 1 tejto zmluvy je záväzná. 
3. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu na základe faktúry  vystavenej predávajúcim do 30 dní 

odo dňa prevzatia faktúry na účet predávajúceho. 
4. Vystavená faktúra bude obsahovať všetky náležitosti  v zmysle platných predpisov 

Slovenskej republiky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, 
kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť doručením opravenej 
faktúry kupujúcemu.  

5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy až po úplnom zaplatení kúpnej 
ceny. 

 
 

IV. 
Spôsob odovzdania a prevzatia predmetu kúpy 

 
1. Predmet kúpy bol kupujúcemu fyzicky odovzdaný na základe Preberacieho protokolu 

zo dňa 6.11.2006, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 Zmluvy o výpožičke č. 
2006/438/SEM. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že mu je stav predmetu kúpy dobre známy a tento v takomto 
stave kupuje. 
 

 
V. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. 
2. Kúpna zmluva je podľa § 5a zákon a č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení povinne 
zverejňovanou zmluvou. 

3. Kúpna zmluva podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 
znení nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim  po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle predávajúceho. 

4. Kupujúci berie na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s Bratislavským samosprávnym 
krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je 
verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami 
osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode 
informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa 
týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského 



samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre 
občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne 
súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej  
všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, 
osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje.../, na internetovej stránke 
predávajúceho za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov  
a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek  
výhrad a bez časového obmedzenia. 

5. Ostatné právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj príslušnými ustanoveniami príslušných 
právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky. 

6. Kúpna zmluva môže byť zmenená iba na základe vzájomnej dohody oboch  zmluvných 
strán formou písomného dodatku k zmluve. 

7. Ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Kúpnej zmluvy sa dohodou ukončuje Zmluva 
o výpožičke č. 2006/438/SEM, uzatvorená zmluvnými stranami dňa 6.11.2006. 

8. Kúpna zmluva bola vypracovaná v 5 vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu 
originálu, pričom predávajúci obdrží 3 jej vyhotovenia a kupujúci 2 vyhotovenia. 

9. Predávajúci a kupujúci zhodne prehlasujú, že s obsahom zmluvy sa riadne oboznámili 
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. Zároveň prehlasujú, že ju nepodpísali 
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená. 
 
 

V Bratislave dňa      V Hurbanovej Vsi dňa 25.7.2014 
 
 
 
Predávajúci       Kupujúci 
 
 
 
 
 
  ...............................................                          ........................................... 
 v.z. MUDr. Valerián  Potičný, MPH     Ing. Ľubomír Petrák, CSc. 
           riaditeľ Úradu BSK                 starosta 
     na základe plnomocenstva                   Obce Hurbanova Ves 
 
 
 
 
 
 


