
 

    K Ú P N A   Z M L U V A 
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
Predávajúci: Prešovský samosprávny kraj 
  Námestie mieru 2, Prešov  
  IČO: 37870475 
  Štatutárny zástupca: MUDr. Peter Chudík, predseda 
 
splnomocnený na odpredaj – správca:  
(§4 a § 9 ods. (3)  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK)  

Stredná odborná škola podnikania 
Masarykova 24, 081 79 Prešov  
IČO: 37880241 
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., č. účtu: 8828783101/5600 
Zastúpený: Ing. Stanislav Kuchta, riaditeľ školy 

 
Kupujúci:  Ing. Jarmila Šiovi čová 
  Volgogradská ....., Prešov  

 Rodné číslo: ................... 
 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa: 

1.  2-ihl.retiaz. stroj  inv. číslo 3171  por.č. 23 

2.  Podst. pod šijací stroj inv. číslo 3172  por.č. 24 

 

 

Čl. II . 

Kúpna cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu za predmet zmluvy uvedený 
v čl. I.  cenu 28,40 € (slovom: dvadsaťosem eur,  štyridsať centov). 

2. Zároveň sa kupujúci zaväzuje zaplatiť sumu 57,06 € (slovom: päťdesiatsedem eur, šesť 
centov), ako refundáciu nákladov spojených s vypracovaním znaleckého posudku. 

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a refundáciu nákladov za vypracovanie znaleckého 
posudku v lehote do 14 dní odo dňa schválenia tejto zmluvy predsedom Prešovského 
samosprávneho kraja, na účet – číslo účtu: 8828783101/5600, vedený v Dexii banke 
Slovensko a.s., pobočka Prešov, alebo v hotovosti do pokladne školy. 

4. Všeobecná hodnota predmetu zmluvy stanovená znaleckým  posudkom Č.06/2010 zo dňa                         
14.7.2010, je 28,40  € bez DPH (slovom: dvadsaťosem eur, štyridsať centov ). Znalecký 
posudok Č.06/2010 zo dňa 14.7.2010 vypracoval  Ing. Ján Kosár, Ul.8.mája 638/38, Svidník, 
znalec pre odbor 39 00 00 - strojárstvo, ev. č. znalca 911 705. 

 
 

 



 

Čl. III. 
Nadobudnutie vlastníctva 

1. Vlastníctvo predmetu zmluvy kupujúci nadobúda po podpísaní tejto zmluvy oboma 
zmluvnými stranami, schválení Prešovským samosprávnym krajom a splnení podmienok 
uvedených v čl. II . tejto zmluvy. 

2. S nadobudnutím vlastníctva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodného zhoršenia 
predmetu kúpy. 

 

 

      Čl. IV. 
    Technický stav predmetu kúpy 
1. Technický stav predmetu kúpy zodpovedá kúpnej cene s prihliadnutím na rok výroby a jeho 

doterajšie používanie.   

2. Kupujúci vyhlasuje, že je riadne oboznámený s technickým stavom predmetu tejto zmluvy. 
  

3. Predávajúci o iných vadách mimo znaleckého posudku nevie. 

 

 
Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 
1. Splnomocnený na odpredaj – správca nie je platcom DPH. 

2. Zmluva sa vyhotovuje v 6 exemplároch, z ktorých po dve vyhotovenia obdržia účastníci 
zmluvy a dve vyhotovenia zriaďovateľ. 

3. Zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to 
v písomnej forme, ak v zmluve nie je uvedené inak. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a podlieha schváleniu 
Prešovským samosprávnym krajom. 

5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
splnomocneného na odpredaj  www.sospodnikania.sk 

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú 
vlastnoručnými podpismi. 

 

V Prešove dňa: 14.1. 2011 

 

Predávajúci:       Kupujúci:  

 

 

 

 

Ing. Stanislav Kuchta v.r.                 Ing. Jarmila Šiovičová v.r. 

Riaditeľ SOŠP                 


