Kúpna zmluva
č. 2017/0938

ČI. 1.

Zmluvné strany

C

Predávajúci: Trenčiansky samosprávny kraJ
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
v zastúpení:Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK
IČO· 36126624
DIČ. 2021613275
IČ pre DPH. nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie:Štátna pokladnica
IBAN. SK51 8180 0000 0070 0050 4489
(ďalej len „predávajúci")

a

Kupujúci :

EURÓPSKE INVESTIČNÉ DRUŽSTVO
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
v zastúpení: JUDr. Ján Cipov, podpredseda predstavenstva
IČO: 47016167
DIČ:2023712526
IČ pre DPH:SK2023712526
Bankové spoJeme: Tatra banka, a s.
IBAN:SK37 1100 0000 0029 4802 3353
Registrácia: Register partnerov verejného sektora, číslo vložky: 15586
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Dr. Vložka
číslo: 10106/R
(ďalej len „kupujúci")
nadobula účmnosť V

uzatvár�jú túto kúpnu zmluvu (,,ďalej len zmluva") v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
Čl.Il.
Predmet zmluvy
1. Predávajúci Je výlučným vlastníkom nasledovného hnuteľného maJetku
- telefónna ústredňa PANASONIC KX-TD1232 CE, mv č 5/382/43
- zabezpeč. syst.- signaliz/intemet, inv. č. 542-2102
( ďalej len „predmet zmluvy")
Uvedený majetok je technicky zastaraný a morálne opotrebovaný pre vlastníka
neupotrebiteľný
2. Predávajúci touto zmluvou predáva svoJ neupotrebiteľný hnuteľný majetok
špecifikovaný v bode 1. tohto článku tejto zmluvy.
3. PredávaJúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy a previesť
naňho vlastnícke právo za podmienok ďalej stanovených. Kupujúci sa zaväzuje
zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu za podmienok ďalej stanovených touto zmluvou.
ČI. III.
Cena predmetu zmluvy
Kupujúci a predávajúci sa dohodli na cene za predmet zmluvy spolu vo výške
30,00 Eur (slovom: tndsať eur).

Čl.IV.
Platobné podmienky
1. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za predmet zmluvy najneskôr do 1 O pracovných dní
odo dňa nadobudnutia účinnosti teJto kúpnej zmluvy.
2. Kúpnu cenu sa kupujúci zavazujc uhradiť v hotovosti do pokladne TSK alebo
prevodom na účet predávajúceho s použitím VS 0120170938.
Čl. v.
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy
1. Predmet zmluvy uvedený v čl. II. bod 1 tejto zmluvy sa nachádza v nehnuteľnosti,
ktorá je predmetom odpredaja v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2017/0641 medzi
Trenčianskym samosprávnym krajom a EURÓPSKYM INVESTIČNÝM
DRUŽSTVOM
2. Vlastníctvo k predmetu kúpy nadobudne kupujúci dňom právoplatnosti rozhodnutia
katastrálneho odboru Okresného úradu Prievidza o povolení vkladu vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho podľa Kúpnej zmluvy č.
2017/0641.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenie
1. Predávajúci
vyhlasuje, že
predmet
zmluvy
sa
nachádza v stave
J
zodpoveda úcom spôsobu a dobe užívania. Kupujúci
prehlasuje, že so
stavom predmetu zmluvy bol oboznámený a v tomto stave ho kupuje.
2. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotovemach, z ktorých prPclávajúci 0!)drži po
Jej podpísaní dve vyhotovema a kupujúci jedno vyhotovenie
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni j ej zverejma na webovom sídle predávajúceho
4. Zmluvné strany sa dohodli, že predávaJúci odovzdá kupujúcemu predmet zmluvy
podľa tejto zmluvy a kupujúci je povinný tento prevziať do 10 pracovných dní odo
dňa doručenia rozhodnutia katastrálneho odboru Okresného úradu Prievidza
o povolení vkladu vlastníckeho práva predávajúcemu. Zmluvné strany sa dohodh, že
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy bude spísaný protokol,
ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami podľa Kúpnej zmluvy č.
2017/0641.
5. Odovzdávajúci a preberajúci protokol je oprávnený v mene Trenčianskeho
samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne podpísať Ing Iveta Dianová, referent
oddelema vnútornej prevádzky, správy registratúry a údržby majetku.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, tejto
porozumeli, zmluvu uzatvárajú vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok.
Trenčín,

11 JAN. 2018

Predávajúci:
Trenčiansky �-,.�,,.� ....�

Kupujúci:
EURÓPSKE INVESTIČNÉ
DRUŽSTVO

-

Ing Jaroslav Baška
predseda TSK

/
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JUDr Ján Cipov
podpredseda predstavenstva

