Zmluva číslo: .......

Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií

medzi:
Predávajúci: Rozhlas a televízia Slovenska
Sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Štatutárny orgán: PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ
IČO: 47 232 480
DIČ: 2023169973
IČ DPH: SK2023169973
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Bratislava, č. ú.: SK13 1100 0000 0029 2712 3195
Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, Vl. č.: 1922/B,
(ďalej len „predávajúci“ alebo „RTVS“)

a
Kupujúci: ............................
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia:
Bankové spojenie:
(ďalej len „kupujúci“)
(predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula
Na základe vykonaného vyhodnotenia návrhov prihlásených do obchodnej verejnej súťaže na predaj motorových
vozidiel dňa XX.XX.XXXX, návrh kupujúceho bol predávajúcim vyhodnotený v zmysle podmienok obchodnej
verejnej súťaže ako najvhodnejší návrh. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany pristupujú k uzavretiu kúpnej
zmluvy (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok:

Čl. I.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a záväzkov zmluvných strán pri prevode vlastníctva k predmetu
kúpy z predávajúceho na kupujúceho, predovšetkým povinnosť predávajúceho previesť na kupujúceho
vlastnícke právo k predmetu kúpy, predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a povinnosť kupujúceho zaplatiť
za predmet kúpy kúpnu cenu a predmet kúpy prevziať v súlade s touto zmluvou.

2.

Predmetom kúpy je 16 ks motorových vozidiel uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Predávajúci je
výlučným vlastníkom týchto motorových vozidiel, ktoré tvoria predmet kúpy a sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto
Zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“).

3.

Predávajúci prevádza vlastnícke právo k predmetu kúpy popísaného v čl. I ods. 2 tejto Zmluvy a kupujúci
predmet kúpy kupuje do svojho výlučného vlastníctva.
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Čl. II.
Kúpna cena a platobné podmienky
1.

Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom číslo 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
na kúpnej cene predmetu kúpy podľa čl. I. v celkovej výške XX.XXXX,- Eur s DPH (slovom: .......... eur ),
(ďalej len „kúpna cena“).

2.

Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu na úhradu kúpnej ceny faktúru spĺňajúcu náležitosti uvedené
v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

3.

Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet predávajúceho, ktorý je uvedený
v záhlaví tejto zmluvy, a to do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a doručenia
faktúry kupujúcemu.

Čl. III.
Osobitné ustanovenia
1.

Zmluvné strany po úhrade kúpnej ceny vykonajú najneskôr do 10 pracovných dní zmenu vlastníckeho
práva k predmetu kúpy na príslušnom Policajnom zbore.

2.

Kupujúci znáša všetky náklady spojené s prevzatím predmetu kúpy a jeho jednotlivých súčastí a s jeho
odjazdom príp. odvozom z priestorov predávajúceho.

3.

Pri plnení povinností vyplývajúcich z tohto článku zmluvy poskytne kupujúci predávajúcemu nevyhnutnú
súčinnosť.

4.

Zmluvné strany berú na vedomie, že predmet kúpy nemá platný doklad o pravidelnej kontrole technického
stavu a emisnej kontrole; predmet kúpy je dočasne vyradený z evidencie vozidiel na príslušnom Policajnom
zbore. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci znáša všetky náklady spojené s vykonaním kontroly
technického stavu a emisnej kontroly.

5.

Kupujúci znáša všetky náklady spojené so zmenou vlastníckeho práva k predmetu kúpy na príslušnom
Policajnom zbore.

6.

Kupujúci je povinný bezodkladne po vykonaní zmeny vlastníckeho práva k predmetu kúpy na príslušnom
Policajnom zbore preukázať predávajúcemu, že spomínané prehlásenie bolo vykonané v súlade
s právnymi predpismi a touto Zmluvou.

Čl. IV.
Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy
1.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy zmenou vlastníckeho práva k predmetu kúpy na
príslušnom Policajnom zbore.

2.

Po úhrade kúpnej ceny a zmene vlastníckeho práva k predmetu kúpy na príslušnom Policajnom zbore sa
predávajúci zaväzuje predmet kúpy odovzdať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať,
a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa zmeny vlastníckeho práva k predmetu kúpy.

3.

Miestom odovzdania a prevzatia predmetu kúpy je areál predávajúceho v Mlynskej doline, Bratislava a areál
RTVS, Rastislavova 13, Košice . Súčasne s odovzdaním predmetu kúpy odovzdá predávajúci kupujúcemu
všetky doklady potrebné k nakladaniu s predmetom kúpy, príp. potrebné pre preukázanie oprávnenosti
držby alebo užívania predmetu kúpy, ak takýmto dokladmi predávajúci disponuje. O odovzdaní a prevzatí
predmetu kúpy bude spísaný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

4.

Za predávajúceho je oprávnený podpísať protokol: Marián Čipak, Sekcia rozvoja a správy majetku
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5.

Kupujúci podpisom protokolu potvrdzuje, že si predmet kúpy riadne prezrel a je mu známy jeho technický
stav.

6.

Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho okamihom zmeny vlastníckeho práva
k predmetu kúpy na príslušnom Policajnom zbore.

7.

Ak kupujúci poruší povinnosť prevziať predmet kúpy, resp. ktorúkoľvek časť predmetu kúpy v lehote podľa
bodu 2. tohto článku zmluvy, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 25,- eur za
každý deň omeškania s prevzatím predmetu kúpy. Zaplatenie zmluvnej pokuty si predávajúci uplatní
samostatnou faktúrou so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia.

Čl. V.
Vady predmetu kúpy
1.

Predávajúci týmto vyhlasuje a uisťuje kupujúceho, že:
a) má k predmetu kúpy riadny právny titul a všetky práva potrebné na nakladanie s predmetom kúpy; predmet
kúpy nemá žiadne právne vady vrátane práv tretích osôb a nie je známa skutočnosť, ktorá by mohla mať
za následok vznik takého právneho zaťaženia;
b) stupeň opotrebenia všetkých častí jednotlivých motorových vozidiel, ktoré sú súčasťou predmetu kúpy je
primeraný veku a počtu najazdených kilometrov.
2. Kupujúci vyhlasuje, že preberá predmet kúpy ako stojí a leží.

Čl. VI.
Odstúpenie od zmluvy
1.

Od tejto zmluvy môže predávajúci odstúpiť:
a. ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu podľa Čl. II tejto Zmluvy;
b. ak kupujúci poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. III tejto Zmluvy.

2.

Účinky odstúpenia nastávajú nasledujúcim dňom po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Čl. VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, neplatnosť či
neúčinnosť tohto ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť zmluvy ako celku ani iných ustanovení
tejto zmluvy, pokiaľ je takéto neplatné či neúčinné ustanovenie oddeliteľné od zbytku zmluvy. Zmluvné
strany sa zaväzujú takéto neplatné či neúčinné ustanovenie nahradiť novým platným a účinným
ustanovením, ktoré svojim obsahom bude čo najvernejšie zodpovedať podstate a zmyslu pôvodného
ustanovenia.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po
jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
3. Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť predávajúceho zverejniť túto zmluvu podľa § 5a) z. 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 a na tento účel zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia so
zverejnením zmluvy v rozsahu platnej legislatívy.
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4.

Všetky zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku, podpísaného zmluvnými stranami.
Táto zmluva je podpísaná v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie
tejto zmluvy.

5.

Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu kúpy

6.

Vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.

Dňa …………..............

Dňa ............................

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.................................................................

...........................................................
PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
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Príloha č.1

Značka a typ vozidla

Por.
Číslo

č.

EČV

výrobné číslo karosérie

1

BA796TA

WV2ZZZ7HZ8H114399

2

BA183AI

Dátum

Kategória
vozidla

prvej evidencie

M1

Volkswagen Transporter Caravelle_2,5 TDI_96kW

2008

WDB9044631P704046

N2

MERCEDES-BENZ_412D

1997

3

BA682UO

U5YFF52428L033954

M1

KIA CEE´D_SW 1,6 CRDi_84kW

2008

4

BA914PG

WV2ZZZ7HZ7X010601

M1

Volkswagen Transporter_1,9 TDI_77kW

2006

5

BA219SJ

TMBHK46Y284034706

M1

Škoda Fabia Combi_1,4 TDI_ 59kW

2007

6

BA540DM

WDB9034621P905960

N1

MERCEDES BENZ_312D_90kW

1999

7

BA543DM

VSA63806413166649

N1

MERCEDES BENZ_VITO_108D_58kW

1999

8

BA546DM

VSA63806413177504

N1

MERCEDES BENZ_VITO_108D_58kW

1998

TMBHK46Y984034332

M1

Škoda Fabia Combi_1,4TDI_59kW

2007

9

BL162EC

10

BL352CZ

TMBEM25J1C3138575

M1

Škoda Fabia_1,2 TSI_63kW

2012

11

BA634OZ

TMBHK46Y374043025

M1

Škoda Fabia Combi_1,4 TDI_59kW

2006

12

BA204SJ

TMBHK46Y284032535

M1

Škoda Fabia Combi_1,4 TDI_59kW

2007

13

BA549DM

WDB9044631P942851

N2

MERCEDES-BENZ_ 412D

1999

14

BL208AE

TMBKS41U728550652

M1

Škoda Octavia Combi_1,9 TDI_74kW

2002

15

BA230FY

TMBHS46Y723380702

M1

Škoda Fabia Combi_1,9 TDI_74kW

2001

TNAA1FNJZ010124

N2

AVIA – A 21.1F_60kW

1989

16
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Celková suma spolu s DPH v €

........................
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