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Predávajúci: 
zastúpený: 
sídlo : 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Kupujúci: 
zastúpený: 
sídlo : 
IČO: 
IČ DPH: 

KÚPNA ZMLUV A 

uzatvorená podl'a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

Článokl. 
Zmluvné strany 

Mesto Trebišov 
Ing. Marián Kolesár, primátor 
Ulica M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
00 331 996 
2020773590 
SK2020773590 
VÚB a.s., pobočka Trebišov 
1585201151/0200 

CITO, spol. s r.o. 
Ing. Vladimír Rajtar, konatef 
Hlavná 74, 033 Ol Podtureň 
31 626 858 
SK2020479901 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 2625481093/1100 
Obchodná spoločnosť je zapísaná v obchodnom registrí Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, 
vložka: 16253/L. 

Článokll. 
Predmet zmluvy 

2.1. Mesto Trebišov je výlučným vlastníkom stroj a na čistenie a údržbu šatstva značky: 
Frimair C 12 Concorde, vyrobeného v roku 1985, uvedeného do prevádzky O 1.07 .1985, na 
pracovný režim- jednozmenná prevádzka. Obstarávacia cena bola 5 483,00 € (EUR). 

2.2. Vyššie uvedený predmet kúpy je umiestnený v Trebišove v areáli bývalej práčovne na 
Pribinovej ulici. 

2.3. Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k hnutefnej veci uvedenej 
v bode 2.1. tejto zmluvy do výlučného vlastníctva kupujúceho. 

Článok III. 
Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy a nadobudnutie vlastníckeho práva 

3.1. Predávajúci sa zavazuje: 
a) odovzdať riadne a v dohodnutom termíne predmet kúpy vrátane všetkých písomností 
a dokladov, ktoré sú nevyhnutné k prevádzkovaniu a údržbe predmetu kúpy, 



b) oboznámiť kupujúceho so stavom predmetu kúpy, upozornit' ho na prípadné poruchy, resp. 
vady, ktoré sú mu známe a na ostatné náležitosti súvisiace s predmetom kúpy, ktoré musia 
byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí veci. 

3.2. Kupujúci sa zavazuje: 
a) riadne a včas uhradit' kúpnu cenu, 
b) riadne, v dohodnutom termíne a na svoje náklady demontovat', prevziať a prepraviť 
predmet kúpy z miesta jeho súčasného umiestnenia v zmysle Čl. II. bodu 2.2 tejto zmluvy, 
vrátane dokumentácie týkajúcej sa predmetu kúpy. 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že k protokolámemu odovzdaniu a prevzatiu predmetu kúpy 
dojde dňa 16.06.2011 za účasti oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. 

3.4. Prevzatím predmetu kúpy prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody. 

ČlánokiV. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

4.1. Zmluvné strany sa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na kúpnej cene vo výške 600,00 € (slovom: 
šesťsto eur). 

4.2. Dohodnutá kúpna cena bude uhradená na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví a 
odovzdá kupujúcemu v deň protokolámeho odovzdania a prevzatia predmetu kúpy, pričom 
faktúra je splatná do 7 dní odo dňa jej prevzatia zo strany kupujúceho. 

4.3. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej 
ceny. 

ČlánokV. 
Zmluvná pokuta a úrok z omeškania 

5.1. V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu kúpy zo strany predávajúceho je 
kupujúci oprávnený účtovat' predávajúcemu zmluvnú pokutu v o výške O, 1 % z celkovej 
kúpnej ceny predmetu kúpy za každý deň omeškania. 

5.2. V prípade oneskorenia so zaplatením dohodnutej kúpnej ceny je predávajúci oprávnený 
uplatnit' si úrok z omeškanía vo výške 0,1 %z celkovej kúpnej ceny za každý deň omeškania. 

5.3. Nárok na zmluvnú pokutu a úrok z omeškania nezaniká ani v prípade odstúpenía od 
zmluvy. 
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ČlánokVI. 
Vyššia moc 

6.1. Ako prípady vyššej moci sú považované nasledujúce skutočnosti a okolnosti, ktoré nastali 
objektívne po uzatvorení zmluvy a znemožňujú jej plnenie, a to najmii: požiar, prírodná 
katastrofa, epidémia, mobilizácia, vojna, povstanie. 

6.2. Zmluvná strana postihnutá udalosťou vyššej moci je povinná okamžite túto skutočnosť 
oznámit' druhej strane. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo 
úplné nesplnenie zmluvných záviizkov, pokial' ich splnenie bolo ovplyvnené alebo 
znemožnené neodvrátitel'nými okolnosťami. V tomto prípade sa predlžuje lehota plnenia 
zmluvných povinností o dobu, počas ktorej budú následky neodvrátitel'ných okolností trvat'. 

Článok VII. 
Zánik zmluvy 

7.1. Platnost' zmluvy zaniká: 
a) po vzájomnej dohode zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy. 

7.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy 
predávajúcim. 

7.3. Za podstatné porušenie zmluvy predávajúcim sa považuje nesplnenie povinností 
predávajúceho vymedzených v bode 3.1. tejto zmluvy. 

7.4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nesplnenia povinností 
kupujúceho vymedzených v bode 3.2. tejto zmluvy. 

7.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká momentom, keď prejav vole oprávnenej strany 
odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. 

Článok VIII. 
Osobitné dojednania- kúpa na skúšku 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uzatvára túto zmluvu s podmienkou, že do 
uplynutia skúšobnej doby- do 30 dní od prevzatia predmetu kúpy, predmet kúpy schváli. 

8.2. Ak kupujúci neprevzal predmet kúpy, má dojednanie v prechádzajúcom bode 8.1. povahu 
odkladacej podmienky a táto podmienka sa považuje za zmarenú, ak kupujúci neoznárni 
predávajúcemu v skúšobnej dobe, že predmet kúpy schval'uje. 

8.3. Ak kupujúci prevzal predmet kúpy, má podmienka povahu rozviizovacej podmienky 
a platí, že kupujúci predmet kúpy schválil, ak ho písomne neodmietol v skúšobnej dobe. 

8.4. Kupujúci nemá právo predmet kúpy odmietnuť, ak ho nemóže vrátit' v stave v akom ho 
prevzal. 
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8.5. V prípade neschválenia predmetu kúpy je kupujúci povinný vrátit' predmet kúpy 
predávajúcemu v mieste jeho prevzatia, to všetko na svoje náklady a predávajúci je povinný 
vrátit' kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu. 

ČlánokiX. 
Záverečné ustanovenia 

9.1. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

9.2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka nadobúda účinnost' dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na 
intemetovej stránke prenajímatel'a ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

9.3. Zmluvu je možné meniť adopÍňať iba písomnými dodatkami, ktoré obidve zmluvné 
strany potvrdia svojimi podpismi a budú jej neoddelitel'nou súčasťou. 

9.4. Zmluvné strany móžu previesť svoje práva a povinnosti na iný subjekt len po vzájornnom 
odsúhlasení oboch zmluvných strán. 

9.5. Zmluvaje vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dve pre každú zo zmluvných strán. 

9.6. Obidve zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy, ktorej porozumeli a na dokaz 
súhlasu ju opatrili podpismi svojich zástupcov . 

V Trebišove, dňa f.( .. f.". ... :;:.c-::1.. .. 

Ing. Marián Kole 
primátor 

V !.1<,121.!-!.~':.ťC., dňa .. 1.ť.:.f. .. ~.~.:.!. ....... . 

CITO, spol. s r o. 
Hlavná 74, 033 01 Po úr ri 
tel./fax:_ 5280874, 52 5 

I '" ~·· Waw.ts ng. IC'ílJ : ,;'IT~ó47 
konate 
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