
 
Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla 

 
uzatvorená podľa § 11 ods.6 zákona 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 
Predávajúci:   
   Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik Kováčová 
Sídlo:   Ul. Sládkovičova 311/3, 962 37  Kováčová 
Zastúpený:  MUDr. Vladimír Čavoj, riaditeľ š.p. 
IČO:   00165476 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 
Číslo účtu:   
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
Kupujúci: 
   Martin Ursíny 
Narodený:   
Trvalé bydlisko: Zámocká 145/22, Hronsek, 976 31  Vlkanová 
Číslo účtu:   
(ďalej len „kupujúci“) 
 
uzatvárajú túto kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“) za nasledovných podmienok: 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je predaj hnuteľného majetku štátu 

v správe predávajúceho a to osobného automobilu s nasledujúcimi identifikačnými údajmi: 
 

- motorové vozidlo zn. Škoda Fabia Combi 1.2 
- typ: osobný automobil 
- rok výroby: 2004 
- dátum prvého uvedenia do prevádzky: 9.12.2004 
- farba: béžová metalíza 
- stav kilometrov: 91028 
- výrobné číslo vozidla: TMBHY46Y954252071 
- evidenčné číslo: ZV-265BD 
- osvedčenie o evidencii: SG 127960 
- technický preukaz: SC 836057 
spolu s dokladmi – osvedčenie o evidencii vozidla, doklady o povinnom zmluvnom 
poistení. 
 

2. Predmetom kúpy podľa tejto zmluvy je hnuteľný prebytočný majetok, ktorý neslúži a ani 
v budúcnosti nebude slúžiť predávajúcemu na plnenie úloh v rámci jeho činnosti 
a rozhodnutím predávajúceho číslo: VP 30/2015 zo dňa 6.10.2015 bol vyhlásený za 
prebytočný majetok. 



 
 

Článok 2 
Kúpna cena a spôsob platby 

 
1. Touto zmluvou predávajúci predáva uvedené motorové vozidlo za dohodnutú kúpnu cenu 

1 700,- € (slovom jedentisícsedemsto eur). 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu do troch dní po 

podpise tejto zmluvy a to prevodom na jeho účet uvedený v tejto zmluve, variabilný 
symbol: 12112015. 

 
3. Predávajúci od zmluvy odstúpi v prípade nezaplatenia dohodnutej kúpnej ceny kupujúcim 

podľa tohto článku zmluvy. O odstúpení od zmluvy písomne upovedomí druhú zmluvnú 
stranu. 

 
 

Článok 3 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 
1. Prevzatím predmetu kúpy od predávajúceho nadobudne k nemu kupujúci vlastnícke právo 

a týmto okamihom prechádza na neho i nebezpečenstvo náhodného zhoršenia predmetu 
kúpy. 

 
2. Fyzické odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy sa uskutoční po nadobudnutí účinnosti tejto 

zmluvy a po zaplatení kúpnej ceny kupujúcim, podľa článku 2 bod 1. Tejto zmluvy, 
pripísaním na účet predávajúceho, formou odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu 
podpísaného kupujúcim a oprávneným zástupcom predávajúceho. Technický stav 
motorového vozidla zodpovedá veku vozidla a počtu najazdeným kilometrov. Kupujúci 
vyhlasuje, že sa oboznámil s technickým stavom motorového vozidla a v takom stave ho aj 
preberá. 

 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú do 5 dní od prevzatia predmetu kúpy kupujúcim zabezpečiť 

zmenu držiteľa na Okresnom dopravnom inšpektoráte Zvolen, náklady z predpisu vozidla 
znáša kupujúci. 

 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa z nej vyplývajúce právne vzťahy 

ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 
Občianskym zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi. 

 
2. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť  

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
 

3. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy podľa tejto zmluvy neviaznu žiadne dlhy, vecné 
bremená ani iné nesplnené povinnosti. 

 



 
4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých predávajúci si ponechá tri 

rovnopisy a dva rovnopisy obdrží kupujúci. 
 

5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali 
a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na 
znak súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
V Kováčovej 12.novembra 2015 
 
 
Za predávajúceho:      Za kupujúceho: 
 
 
 
 
MUDr. Vladimír Čavoj     Martin Ursíny 
            riaditeľ š.p. 
 


