
K Ú P N A   Z M L U V A     č. 01/2021 
 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov za nasledovných podmienok: 

(ďalej len „zmluva“) 
 
PREDÁVAJÚCI:  Psychiatrická  liečebňa Sučany 
                           Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany 

Konajúci prostredníctvom:  Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán - 
riaditeľ     

   IČO: 17 335 612 
                          DIČ: 2020598888 
                          IČ DPH: SK2020598888  
   Bankové spojenie:  
   Číslo účtu IBAN:  

ďalej len „predávajúci“ 
a 

KUPUJÚCI:  Milan  N o v á k 
   Dátum narodenia:  
   Rodné číslo:  
   Adresa trvalého pobytu:  
    Číslo občianskeho preukazu:  
 Bankové spojenie:  
        IBAN:  

ďalej len „kupujúci“ 
…………………………………………………………………………………………................................................................ 
 

Článok 1 
Predmet kúpy 

 
1. Zmluvné strany uzatvorením tejto zmluvy prejavujú vôľu dohodnúť podmienky a spôsob 

odplatného prevodu predmetu kúpy, ktorým je jazdený osobný automobil značka: FIAT 
STILO 1,4 16V Active, rok výroby: 06/2006, zdvihový objem valcov: 1368 cm3, druh paliva: 
benzín, farba: červená metalíza, ktorého: 
a) bližšia špecifikácia je uvedená v Osvedčení o evidencii SC 943694; 
b) stav a všeobecná cena  sú uvedené v Znaleckom posudku číslo 341/2021 zo dňa 

17.10.2021 Ing. Milana Midžiaka, Vrútky, znalca z odboru: cestná doprava, odvetvie: 
technický stav cestných vozidiel, nehody v cestnej doprave, odhad hodnoty cestných 
vozidiel.  

2. Kupujúci podpisom tejto kúpnej zmluvy potvrdzuje, že bol zo strany predávajúceho 
oboznámený so znaleckým posudkom špecifikovaným v odseku 1 písm. b) tohto článku, 
a teda berie na vedomie údaje o opravách a poškodení osobného automobilu, ktoré sú bližšie 
špecifikované v 2.1.1 znaleckého posudku, a to že: 
a) po poškodení osobného automobilu v roku 1994 a 1998 bola opravovaná karoséria; 
b) osobný automobil má netesný výfukový systém následkom prekorodovania zadného 

tlmiča výfuku; 
c) osobný automobil má mierne deformácie karosérie na pravom prednom a ľavom 

prednom blatníku; 
d) osobný automobil má poškodený lak ľavých predných dverí; 
e) osobný automobil má poškodený lak prahov pred zadnými kolesami; 
f) osobný automobil má  prasknuté zadné skupinové svetlo pravé; 
g) osobný automobil má silno znečistené čalúnenie dverí. 

3. Kupujúci podpisom tejto kúpnej zmluvy potvrdzuje, že bol zo strany predávajúceho 
podrobne oboznámený s výbavou vozidla, ktorá je presne špecifikovaná v bode 2.1.2. 



znaleckého posudku a tiež s tým, že podľa tachometra sa s osobným automobilom ku dňu 
uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy najazdilo 144 448  km. 

4. Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu osobný automobil špecifikovaný 
v odseku 1 toto článku a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k  osobnému automobilu, 
a kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho osobný automobil a zaplatiť zaň 
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. 

 
Článok 2 

Kúpna cena, termín platby a platobné podmienky 
 
1. Celková kúpna cena za predmet kúpy uvedený v Článku 1 odsek 1 tejto zmluvy je stanovená 

na sumu 1.050 EUR s DPH, slovom: jedentisícpäťdesiat euro s DPH (875 EUR bez DPH, slovom: 
osemstosedemdesiatpäť euro bez DPH). 

2. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny riadnym dodaním osobného 
automobilu  kupujúcemu v dohodnutom mieste dodania a doručením faktúry na dohodnutú 
kúpnu cenu. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci vystaví faktúru na kúpnu cenu za predmet kúpy 
najneskôr v deň uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy, ktorú osobne doručí kupujúcemu 
v deň uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy. 

4. Kupujúci je povinný uhradiť faktúru kupujúceho v lehote splatnosti 7 dní odo dňa vystavenia 
faktúry.  

5. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy bezhotovostne – prevodom 
na účet predávajúceho vedený v: Štátnej pokladnici, Bratislava, číslo účtu IBAN: 
___________________________________. Za deň úhrady faktúry (deň zaplatenia kúpnej ceny za 
predmet kúpy) sa pre účely tejto zmluvy rozumie deň pripísania fakturovanej sumy na účet 
predávajúceho. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku 
alebo jeho časti, vzniká predávajúcemu ako veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a 
zmluvné povinnosti, právo požadovať od kupujúceho bez potreby osobitného upozornenia z 
nezaplatenej sumy úroky z omeškania, podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. 
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, a to v sadzbe, ktorá sa 
rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania 
zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas 
celej doby omeškania. 

 
Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy do určeného miesta dodania 

v deň  uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy. Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu 
predmet kúpy  je splnená tým, že predávajúci umožní kupujúcemu s predmetom kúpy 
nakladať (t. j. predmet kúpy prevziať) v dohodnutom mieste dodania. 

2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať  predmet kúpy  v dohodnutom mieste dodania – Psychiatrická 
liečebňa Sučany, Ul. Hradiská 23, 038 52 Sučany. 

3. Pri prevzatí predmetu kúpy na zmluvne dojednanom mieste dodania je kupujúci povinný 
dodaný predmet kúpy prezrieť. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že podpísanie tejto kúpnej zmluvy bude zároveň aj dokladom 
o tom, že kupujúci prevzal od predávajúceho predmet kúpy. 

5. Predávajúci je povinný spolu s predmetom kúpy dodať kupujúcemu aj dokumentáciu 
patriacu k predmetu kúpy (Osvedčenie o evidencii – časť II. (technický preukaz), servisnú 
knižku k vozidlu, 2 ks kľúče od osobného automobilu a povinnú výbavu patriacu k vozidlu 
v zmysle platnej legislatívy SR. 

6. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu nevyhnutnú súčinnosť pri úkonoch 
spojených s prehlásením na príslušnom OR PZ, evidencia vozidiel. 



 
Článok 4 

Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody, 
zodpovednosť za škodu 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy  až po 

úplnom zaplatení kúpnej ceny.  
2. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho okamihom, keď 

predávajúci  splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu predmet kúpy podľa tejto zmluvy. 
3. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu a zavinenú škodu spôsobenú druhej zmluvnej 

strane v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy.   
 

Článok 5 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1.  Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a číslovaných dodatkov 

podpísaných obidvoma  zmluvnými  stranami. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia sú 
neplatné. Uvedené sa netýka zmeny osôb zodpovedných za vecnú a odbornú komunikáciu 
uvedených v odseku 2 tohto článku zmluvy, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť 
svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane, 
alebo prostredníctvom e-mailu. 

2. Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom. Vo 
veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 
ustanoveniami právnych predpisov. 

4.  Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo nes-
kôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. 
Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo  najviac približuje zmyslu a 
účelu tejto zmluvy.  

5.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je 
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že 
táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri 
zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, 
ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy 
v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie 
označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa 
nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v registri. 

6.  Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní každá zmluvná 
strana obdrží jeden (1) rovnopis zmluvy. 

7.  Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto zmluvy na 
jej právneho nástupcu. 

8.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 
že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

9.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
 Príloha č. 1 – Znalecký posudok číslo 341/2021 zo dňa 17.10.2021 Ing. Milana Midžiaka, 

Vrútky, znalca z odboru: cestná doprava, odvetvie: technický stav cestných vozidiel, nehody 
v cestnej doprave, odhad hodnoty cestných vozidiel. 

 
 
 
 



 
 
V Sučanoch,  dňa 08.12.2021    V Turanoch, dňa 08.12.2021 
 
 
 
Za predávajúceho:      Za kupujúceho: 
Psychiatrická  liečebňa Sučany   Milan  Novák 
 
 
 
       
 
 
............................................................................   .............................................................................  
Ing. Roman Kľučiarik,     Milan Novák 
štatutárny orgán – riaditeľ 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 


