
KÚPNA ZMLUVA 

A 
uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka 

medzi 

predávajúcim: Mesto Prievidza 
podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza, 
štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO: 318442 
DIČ: 2021162814 
bankové spojenie: VÚB, a.s., Prievidza, č. účtu 16626382/0200 
na strane jednej (ďalej len predávajúci) 

a 

kupujúcim: Ivan Poliak, trvalé 
bytom Prievidza, Žarnova 22/4, 
na strane druhej (ďalej len kupujúci) 

I. 
Vymedzenie vlastníctva 

Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku - osobného motorového vozidla 
Seat CÓRDOBA VARIO C 1,4 kombi, EVČ PD - X 070, rok výroby 2001, výrobné číslo vozidla 
VSSZZZ6KZ2R007184, výrobné číslo motora 258446. 

II. 
Predmet prevodu 

1. Predávajúci prevádza vlastnícke právo k hnuteľnému majetku uvedenému v článku I. 
tejto zmluvy na kupujúceho. 

2. Prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku bol odsúhlasený primátorkou mesta 
v zmysle internej smernice IS - 66 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Prievidza, 
bod 3.6.4., písm. a). 

III. 
Kúpna cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene hnuteľného majetku uvedeného v článku I. 
tejto zmluvy vo výške 359,01 eur, slovom: tristopäťdesiatdeväť eur, jeden cent. 

2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu na účet predávajúceho alebo v pokladni Mestského úradu 
v Prievidzi do piatich dní od podpísania tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nezaplatenia kúpnej ceny kupujúcim 
v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu 0,1 % 
z kúpnej ceny, a to za každý deň z omeškania. 



2 

IV. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy sa predáva a kupuje v takom stave, 
v akom sa nachádza ku dňu podpísania tejto zmluvy. 

2. Kupujúci zároveň prehlasuje, že mu je známy stav predmetu zmluvy, súhlasí s ním 
a v takom stave ho aj prijíma. 

Kupujúci sa po zaplatení kúpnej ceny a po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy stáva 
jeho vlastníkom. 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového 
alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

3. Kúpna zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami. 
4. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle 

mesta Prievidza. 
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. 

Zmluvné strany obdržia po dvoch rovnopisoch. 
6. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa nachádzajú 

v dokumentoch a písomnostiach zaslaných mestu Prievidza, resp. Mestskému úradu 
Prievidza, a to podľa ustanovenia § 7 ods. 1, 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

7. Na právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka. 

V. 
Osobitné ustanovenia 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

Prievidza 
13 FEB. 

Prievidza 4?. 1 

/ A 

predávajúci / 
Mesto Prievidza / 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

kupujúci 
Ivan Poliak 


