
Kúpna zmluva č. M/OT/11/2018 
uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl Občianskeho zákonníka  č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Zmluva“) medzi: 

 
Predávajúcim:  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 
Oddiel: Sa, Vložka č. 705/S 
Za ktorú konajú:  Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a.s. 

  Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s. 
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy  

 vo veciach technických a plnenia Zmluvy: Milan Kľačko 

 vo veciach právnych: JUDr. Alena Kožiaková a poverená osoba Mgr.Ján Jobbágy 
IČO: 36 056 006   DIČ: 2020095726   IČ DPH: SK2020095726 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Banská Bystrica 
Číslo účtu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, VS: M/OT/8/2018 

   (ďalej len „Predávajúci“) 
 
 
Kupujúcim:  <Identifikačné údaje Kupujúceho budú doplnené po výbere> 

(ďalej len „Kupujúci“) 

   (spolu Predávajúci a Kupujúci ďalej len „zmluvné strany“) 
 
 

Článok I. – Predmet Zmluvy 

1. Predávajúci je vlastníkom používanej a opotrebovanej veci: 
Typ motorového vozidla:                             Nákladné  skriňové dodávkové vozidlo  Opel Vivaro 1.9DTI 

     IČ:      6000002900 
     EČ:      ZV 322 AT 
    Typ:      F7BBA5 
    Rok výroby:                  2002 
    Najazdené km:                                                      203 806 

VIN:                               WOLF7ABA52V621865 
Výrobné číslo motora.                                           F9Q U7 
Farba:                                                                   modrá  

    Výbava vozidla:     - 
    Platnosť STK, EMK:                                             31.01. 2019 
 

2. Predávajúci touto Zmluvou odpredáva Kupujúcemu a Kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva majetok 
špecifikovaný v čl. I. bod 1. Zmluvy (ďalej aj len „predmet prevodu vlastníctva“). 

3. Predmetom prevodu vlastníctva je nákladné skriňové dodávkové vozidlo automobil OPEL VIVARO, rok 
výroby 2002. Motor je poškodený, pneumatiky použiteľné na 60%. Karoséria miestami skorodovaná, 
prasknutý zadný plastový blatník, poškodený zámok na zadných dverách, podlaha skorodovaná. 

4. Kupujúci vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že skutočný technický stav predmetu prevodu 
vlastníctva podľa Zmluvy pozná a v takom stave, v akom sa predmetu prevodu vlastníctva ku dňu 
uzatvorenia Zmluvy nachádza ho od Predávajúceho bez výhrad kupuje, osobitné vlastnosti si nevymieňuje. 

5. Vlastníctvo k predmetu prevodu vlastníctva podľa Zmluvy prechádza na Kupujúceho dňom nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy. Týmto dňom prechádza na Kupujúceho i nebezpečenstvo vzniku škôd a náhodilého 
poškodenia vecí. 
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6. Odvoz predmetu prevodu vlastníctva z miesta jeho uloženia si Kupujúci zabezpečí na vlastné náklady 
a nebezpečenstvo. 

 

Článok II. – Kúpna cena 

 

1. Kúpna cena predmetu prevodu vlastníctva podľa Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán vo výške 
celkom...................  Eur vrátane DPH, slovom: .............. (cena bez DPH: ........... Eur, DPH 20%: ..........Eur).  

  
2. Celkovú kúpnu cenu predmetu prevodu vlastníctva vo výške: ............. Eur podľa čl. II. bod 1. Zmluvy zaplatí 

Kupujúci Predávajúcemu jej zložením na účet Predávajúceho uvedený v tejto Zmluve pred podpisom 
Zmluvy z jeho strany, čo Predávajúci podpisom tejto Zmluvy potvrdí. Pri úhrade bude použitý ako VS platby 
číslo tejto Zmluvy  t. j. VS: 112018.  

  
 

Článok III. – Osobitné ustanovenia 

1. Predávajúci vyhlasuje, že predmet prevodu vlastníctva podľa Zmluvy tvorí jeho výlučné vlastníctvo a že na 
ňom neviaznu žiadne ťarchy, dlhy či záväzky. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne po uzatvorení Zmluvy splniť všetky povinnosti vyplývajúce zo 
zmeny vlastníctva a držby motorového vozidla v evidencii vozidiel na príslušnom okresnom dopravnom 
inšpektoráte kde je vozidlo evidované.  

3. Poplatok za registráciu motorového vozidla a ďalšie poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka a držiteľa 
motorového vozidla znáša Kupujúci. 

4. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa 
zákona č. 381/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov za rok 2018. Predávajúci zaplatil. Podľa § 9 ods. 1 
písm. b) zákona č. 381/2001 Z.z., poistenie zodpovednosti zaniká dňom vykonania zápisu zmeny držiteľa 
vozidla. O zániku poistenia zodpovednosti bude Predávajúci informovať poisťovateľa podľa § 9 ods. 2 
zákona č. 381/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

5. Kupujúci (fyzická osoba), ako dotknutá osoba, podpisom tejto Zmluvy udeľuje Predávajúcemu podľa zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracúvanie jeho 
osobných údajov uvedených v tejto Zmluve a/alebo poskytnutých pred uzatvorením tejto Zmluvy na základe 
žiadosti Kupujúceho. Účelom spracúvania osobných údajov zo strany Predávajúceho je plnenie tejto Zmluvy. 
Predávajúci bude uchovávať tieto osobné údaje po dobu trvania 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto Zmluvy a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo Zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že 
Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje nasledovným kategóriám príjemcov: príslušnému orgánu 
Policajného zboru SR, poskytovateľom IT služieb, advokátom, znalcom, audítorom a osobám povereným 
výkonom činností podľa tejto Zmluvy. Predávajúci nezamýšľa preniesť poskytnuté osobné údaje do tretej 
krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 

 
 

Článok IV. – Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaná. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Predávajúceho. 

2. Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka. 
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3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá podľa ich pravej 
a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak 
čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, s určením jedno 
vyhotovenie pre Kupujúceho a tri vyhotovenia pre Predávajúceho.  

 
 
 
 
 
 
 
 V Banskej Bystrici, dňa .............    V ..................,       dňa ........................... 
 
 
 Za Predávajúceho:       Za Kupujúceho: 
 
 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.    
 Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica   
 
 
 
 
 ...................................................    ............................................. 
 Ing. Jozef Hegeduš    
 podpredseda predstavenstva a.s.       
 
 
 

 
 .................................. 
 Ing. Marek Žabka 
 člen predstavenstva a.s. 


