Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany
Predávajúci
Sídlo
IČO
DIČ
Zastúpený

:
:
:
:
:

Ţilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Ţilina
37 808 427
202 162 66 95
Ing. Juraj Blanár, predseda ŢSK

a
Kupujúci
Bydlisko

: Štefan Ďurana
:

II.
Predmet zmluvy
1. Predávajúci je vlastníkom nasledujúcej opotrebovanej hnuteľnej veci: mobilný telefón
Nokia 51, inventárne číslo: OTE/14-09/0516, výrobné č.: 359330026888527 zaradený do
účtovníctva predávajúceho v r. 2009 (ďalej len ako „predmet kúpy“).
2. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Ţilinského samosprávneho kraja
bol predmet kúpy určený rozhodnutím predsedu Ţilinského samosprávneho kraja za trvale
prebytočný majetok a následne bol navrhnutý na odpredaj kupujúcemu a to za kúpnu cenu vo
výške 0,03 EUR (slovom: tri centy).
3. Na základe vyššie uvedeného predávajúci predáva predmet kúpy ako stojí a leţí a kupujúci
kupuje predmet kúpy ako stojí a leţí za kúpnu cenu vo výške 0,03 EUR (slovom: tri centy).
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, ţe kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu v hotovosti
do pokladne predávajúceho a to najneskôr do 10-tich pracovných dní odo dňa uzavretia
(podpísania) tejto zmluvy.
4. Predávajúci neposkytuje kupujúcemu ţiadnu záruku na predmet kúpy, pretoţe sa jedná
o opotrebovanú vec, čo kupujúci berie na vedomie. Predávajúci rovnako nezodpovedá za
ţiadne vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho prevzatia kupujúcim alebo ktoré vyjdú
najavo neskôr.
5. Kupujúci svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, ţe pri jej uzavretí mu bol
odovzdaný zo strany predávajúceho predmet kúpy. Toto vyhlásenie kupujúceho zodpovedá
a nahrádza v zmysle článku 18 ods. 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Ţilinského samosprávneho kraja Protokol o odovzdaní a prevzatí odpredaného majetku.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak kupujúci neuhradí
kúpnu cenu riadne a včas. V prípade, ak predávajúci odstúpi od tejto zmluvy, kupujúci sa
zaväzuje vrátiť predávajúcemu predmet kúpy späť v lehote najneskôr do 10-tich pracovných
dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia predávajúceho od tejto zmluvy.

III.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je uzavretá v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kaţdú zmluvnú stranu a
nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle predávajúceho.
2. Práva a povinnosti bliţšie neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
3. Zmluvné strany prehlasujú, ţe túto zmluvu uzatvorili slobodne, váţne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok a ţe jej obsahu porozumeli.

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

V Ţiline dňa 04. 01. 2012

V Ţiline dňa 04. 01. 2012
Pečiatka ŢSK

-----------------------------------Ing. Juraj Blanár, v.r.
predseda ŢSK

-------------------------------------Štefan Ďurana, v.r.

