KÚPNA ZMLUVA
Zmluvné strany:
: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce
Príspevková organizácia
: Bernolákova 4 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Sídlo
IČO
: 17 336 015
Konajúci prostredníctvom: MUDr. Nina Horniaková, riaditeľka
(ďalej len ako „Predávajúci")
Názov

a
: Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s.
Názov
: Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Sídlo
: 50 433 946
IČO
: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Bankové spojenie
: SK160900000000511746
Číslo účtu
Zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sa, vložka č. 10512/N
Konajúci prostredníctvom : PaedDr. Dušan Husár, predseda predstavenstva
(ďalej len ako „Kupujúci")
Článok 1
Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Kúpnej zmluvy (ďalej len ako „Zmluva" v príslušnom
gramatickom tvare) podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov za nasledovných podmienok:
Článok II
Predmet Zmluvy

Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1
tejto Zmluvy.
Príloha č. 1 predstavuje zoznam hnuteľných vecí - drobného majetku.
Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu hnuteľné veci špecifikované v prílohe č. 1 tejto
Zmluvy za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. III tejto Zmluvy a Kupujúci
predmetné hnuteľné veci za dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva
(ďalej len „Predmet prevodu").
Článok III
Kúpna cena

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmet prevodu - za hnuteľné veci uvedené
v prílohe č. 1 tejto Zmluvy - vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 31.095,51Eur (slovom
tridsaťjedentisíc deväťdesiatpäť eur 51 centov),
Kúpna cena je splatná v lehote do 30.6.2017 a to bezhotovostne na účet vedený vo VÚB, a.s., č.
účtu: SK96 0200 0000 0030 0419 0554, ktorý je účtom Mesta Zlaté Moravce, na ktoré od 1.1.2017
prechádzajú práva a povinnosti od Predávajúceho. Zmluvné strany výslovne súhlasia s takýmto
spôsobom zaplatenia kúpnej ceny.
Titulom na zaplatenie kúpnej ceny je táto Zmluva a zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci
nie je povinný vystaviť faktúru.

Cena za hnuteľné veci uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy je stanovená Komjsiou na ocenerue
dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného, drobného hmotného majetku zásob konanou
dňa 21.12.2016, a z ktorej zápisnica tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
Článok IV
Stav hnuteľných vecí

Predávajúci vyhlasuje, že Predmet prevodu:
bol a je používaný,
jeho skutočný stav vyplýva z jeho užívania
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetu prevodu riadne oboznámil ich obhliadkou
a technickou dokumentáciou a kupuje ich v stave, v akom sa nachádzajú ku dňu podpisu tejto
Zmluvy. Kupujúci prehlasuje, že uvedený stav Predmetu prevodu berie na vedorrue a s týmto
stavom výslovne súhlasí.
Kupujúci prehlasuje, že je oboznámený a výslovne súhlasí s tým, že sa jedná o použitý
a opotrebovaný hnuteľný majetok, ktorého opotrebovanie a poškodenie zodpovedá veku a dobe
používania.
Kupujúci zároveň vyhlasuje, že si nevymienil žiadne osobitné vlastnosti predmetných
hnuteľných vecí a ani Predávajúci ho neuistil o tom, že predmetné hnuteľné veci majú určité
osobitné vlastnosti.
Článok V
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmet prevodu špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy
odovzdá Predávajúci Kupujúcemu v deň účinnosti tejto Zmluvy v mieste sídla Kupujúceho.
V deň účinnosti Zmluvy Predávajúci Kupujúcemu zároveň odovzdá všetky potrebné doklady, ak
takýrffito dokladmi disponuje a v deň účinnosti tejto Zmluvy Predávajúci Kupujúcemu takisto
prevádza aj práva z prípadných servisných zmlúv, ktoré sa týkajú Predmetu prevodu, ak takéto
zmluvy a práva existujú.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetným hnuteľným veciam
prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom účinnosti tejto Zmluvy.
Predávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že v prípade, ak bude potrebné vykonať prepis a/alebo
registráciu predmetných hnuteľných vecí v akejkoľvek evidencii a/alebo registri, je tento prepis
a/alebo registráciu oprávnený vykonať aj Kupujúci, na čo ho Predávajúci týmto výslovne
splnomocňuje.
Nebezpečenstvo škody na predmetných hnuteľných veciach znáša od ich prevzatia Kupujúci.

Článok VI
Ochrana a poskytovanie informácií

Zmluvné strany a zaväzuJU poskytovať si navzájom všetky informácie potrebné na riadne
plnerue tejto zmluvy, najmä sú povinné si bezodkladne písomne oznámiť zmenu identifikačných
a kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy. Takáto zmena je voči druhej zmluvnej
strane účinná až odo dňa jej doručenia tejto zmluvnej strane.

Článok VII
Doručovanie

Akékoľvek prejavy vôle alebo iné písomnosti týkajúce sa realizácie práv a povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy adresované druhej zmluvnej strane sa budú doručovať na adresu
zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

Za doručenie písomností v súvislosti s touto Zmluvou druhej zmluvnej strane sa považuje:
a) osobné doručenie písomnosti druhej zmluvnej strane, ktorá je povinná potvrdiť prevzatie
písomnosti, k doručeniu môže dôjsť priamo zmluvnou stranou alebo prostredníctvom
kuriéra, alebo
b) zaslanie písomnosti prostredníctvom pošty na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy; v prípade ak sa zaslaná zásielka vráti späť ako nedoručená považuje sa za
doručenú uplynutím úložnej doby na pošte.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňa
1.1.2017, ak budú dodržané všetky podmienky povinného zverejnenia Zmluvy.
Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa vykonajú formou písomných dodatkov podpísaných obomi
zmluvnými stranami.
Vzťahy zmluvných strán založené touto Zmluvou, ktoré táto Zmluva výslovne neupravuje, sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných predpisov
Slovenskej republiky. Zmluvne strany sa však výslovne dohodli na vylúčení aplikácie
ustanovenia § 422 až 442 Obchodného zákonníka.
Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, po dva pre každú zo zmluvných strán.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných
ustanovení Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po
tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo
nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo
najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia Zmluvy.
Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sa s jej obsahovými náležitosťami riadne oboznámili,
dohodnutými podmienkami porozumeli a na znak svojho slobodného a vážneho súhlasu s nimi
túto zmluvu podpísali.
V Zlatých Moravciach dňa 29.12.2016

V Zlatých Moravciach dňa 29.12.2016

/

!

ská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca,
DrSc. Zlaté Moravce
MUDr. Nina Horniaková
riaditeľka

Príloha č. 1

-

Príloha č. 2

�l.O.C:i:ilca até Moravce a.s.
Dušan Husár
predseda redstavenstva

zo1.nam hnuteľného majetku - drobný majetok

-

1ápisnica 10 zasadnutia Komisie na ocenenie dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného,

drobného hmotného ma1etku mesta Zlaté ľ\.1oravce a 1:c'.Ísob konanou dňa 21.12.2016

