Kúpna zmluva
Čl. I
Zmluvné strany
1. Predávajúci:
Žilinský samosprávny kraj
sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
DIČ: 2021626695
konajúci: Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK
2. Kupujúci:
Ing. Andrej Sočuvka
Dátum narodenia:
Bydlisko:
poslanec Žilinského samosprávneho kraja
Čl. II
Predmet kúpy
1. Predávajúci je vlastníkom hnuteľnej veci – výpočtovej zostavy:
a) Tablet model: Asus Transformer Book T100TA – DK005H konvertibilný
tablet/notebook,
Procesor: 4 jadrový x86 kompatibilný, Intel® Atom® BayTrail-T, Z3740 processer (2M
Cache, 1.86 GHz), display: 10.1” LED podsvietenie LCD display (rozlíšenie 1366x768
16:9), operačná pamäť: 2 Gb, ukladací priestor: 64 Gb disk integrovaný v tele tabletu +
500 Gb SATA HDD integrovaný v docking station/klávesnici, vrátane klávesnice
výrobné číslo: DBN0BC223413486, inventárne číslo: 971/12-13/0878 s nainštalovaným
softwarom: Microsoft Windows 8.1 SK + Microsoft Office 2013 SK
b) príslušenstvo: puzdro.
(ďalej spolu len ako „predmet kúpy“).
Čl. III
Predmet zmluvy
1. Kupujúci predmet kúpy užíva a má vo svojej právnej i faktickej držbe právnym titulom
výpožičky. Zmluvné strany sa preto dohodli, že uzavretím tejto kúpnej zmluvy sa zrušuje
zmluva o výpožičke, ktorá bola uzavretá dňa 16.12.2013 medzi predávajúcim v postavení
požičiavateľa a kupujúcim v postavení vypožičiavateľa v znení jej prípadných neskorších
zmien, na základe ktorej kupujúci predmet kúpy užíva a po uplynutí štvorročného
funkčného obdobia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktoré bolo zvolené vo
voľbách v r. 2013, má právo na jeho odkúpenie za kúpnu cenu 15,-- EUR.
2. Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy ako stojí a leží kupujúcemu do jeho
vlastníctva a kupujúci ho od predávajúceho kupuje ako stojí a leží a zaväzuje sa zaplatiť
za predmet kúpy predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že deň uzavretia tejto zmluvy je súčasne dňom odovzdania
predmetu kúpy do osobného užívania kupujúceho, pričom táto dohoda nahrádza protokol
o odovzdaní a prevzatí odpredaného majetku v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

Čl. IV
Kúpna cena
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy kúpnu cenu vo výške
15,00 € (slovom pätnásť eur).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu v lehote
najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa uzavretia tejto kúpnej zmluvy a to:
- buď v hotovosti do pokladne predávajúceho
- alebo bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho
č.ú.: SK48 8181 0000 0070 0050 3670 pod VS: 12130878
3. V prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu v celom rozsahu a/alebo včas, má
predávajúci právo odstúpiť od tejto zmluvy. 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 do dispozície kupujúceho.
Čl. V
Ostatné dojednania
1. Predávajúci predáva predmet kúpy tak, ako stojí a leží, bez záložných práv a iných práv
zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci.
2. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu kúpy a že ho kupuje v stave, v akom
sa nachádza, t. j. tak, ako stojí a leží.
3. Predávajúci neposkytuje kupujúcemu žiadnu záruku na predmet kúpy, pretože sa jedná
o opotrebovanú vec, čoho si je kupujúci vedomý, lebo užíval predmet kúpy právnym
titulom výpožičky. Predávajúci rovnako nezodpovedá za žiadne vady, ktoré má predmet
kúpy v čase jeho prevzatia kupujúcim alebo ktoré vyjdú najavo neskôr.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden
rovnopis. Práva, povinnosti a právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Zmluva je uzatvorená v súlade s článkom 14 ods. 2 písm. d) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. Predseda Žilinského
samosprávneho kraja v súlade s článkom 13 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Žilinského samosprávneho kraja schvaľuje predaj predmetu kúpy podpisom
tejto zmluvy.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle predávajúceho.
V Žiline dňa 22.9.2017

V Žiline dňa 25.9.2017

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

.........................................
Ing. Juraj Blanár
predseda

............................................
Ing. Andrej Sočuvka
poslanec

