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Kúpna zmluva
č,.085412021lcE

(ďalej len,,ZmIuva")

Zmluvné strany:

Predávajúci: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova č.48' 832 37 Bratislava
Zapísaná v obchodnom registriokresného súdu Bratislava l

oddiel: Sa, vloŽka č. 60't/B
lČo:oo 151 653
lČ opH: sK7020000262
(ďalej len,,Predávajúci'')

a

Kupujúci: Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice é.7,927 01 Šaľa
Zastúpené: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
lČo:oogooĺgs
DlČ 2O21O24O49
IBAN: SK82 0900 0000 0051 2430 6282
(ďalej len "Kupujúci'')

uzafuárajÚ podľa $ 409 a nasl. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto Zmluvu:

čtánok l. Predmet Zmluvy

1.2

1.3

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu pouŽité hnuteľné veci tak ako
stoja a leŽia v mnoŽstve a vyhotovenĺ podľa Zmluvy (ďalej len ,,Tovaŕ) a previesť na Kupujúceho
vlastnícke právo kTovaru atiežzáväzok KupujÚceho zaplatit'Predávajúcemu za Tovar kÚpnu cenu
a Tovar prevziať.
Predávajúci vyhlasuje, Že je vlastníkom Tovaru, je s nĺm oprávnený nakladat a Že Tovar nie je
zataŽený právami tretĺch osÔb.
Predávajúci sa zaväzuje , že zakúpený Tovar v počte podľa Špecifikácia Tovaru uvedený v PrÍlohe č. 1
Zmluvy bude vyuŽitý pre potreby Mesta Šaľa.

čláĺor tl. Spôsob, termín a miesto dodania

Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar od PredávajÚceho najneskÔr do 30 dnÍ od účinnosti Zmluvy.
Nebezpečenstvo Škody a vlastnÍcke právo prechädza z' Predávajúceho na Kupujúceho po prevzatĺ
Tovaru.
Miestom prevzatia Tovaru je budova sLsP, a.s., pobočka Šurany.
Prevzatie Tovaru, Kupujúci potvrdí na odovzdávacom/preberacom protokole.

Článor ll!. Ďašie práva a povinnostizmtuvných strán

3.1 Zmluvné strany si odchylne od $ 420 a nasl. obchodného zákonníka upravujú nasledovné podmienky:
3.1'1 PredávajÚci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar v mnoŽstve a vyhotovení podľa Zmluvy

v dohodnutom termĺne.
3'1'2 Predávajúci nie je povinný Tovar zabaliť a Kupujúci Tovar prevezme v stave v akom sa

nachádza v čase odovzdania'
3.1.3 Nakoľko Kupujúci kupuje aPredávajúci predáva-Tovar vstave vakom stojí aleŽí,

Predávajúcĺ nezodpovedá za vady Tovaru, okrem ých vád, ktoré mal Tovar v čase
prevzatia a ktoré bránia riadnemu uŽĺvaniu Tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú v čase
podľa nasledujúceho bodu' Predávajúci vyhlasuje, Že Tovar je v Čase prevzatia.spÔsobilý
na obvykle použitie a nemá vady, ktoré by bránilijeho uŽívaniu'

3"l '4 V prípade, Že Tovar vykazuje vady, ktoré bránia jeho obvyklému uŽívaniu, je Kupujúcĺ
. oprávnený v lehote do 3 dní od prevzatia Tovaru od Zmluvy odstúpiť, ak sa s Predávajúcim

písomne nedohodne inak' Uplynutĺm lehoty toto právo Kupujúceho zaniká.
3.1.5 Zmluvné strany vylučujú pouŽitie s 436 až 441| obchodného zákonnĺka na ich záväzkoý

vzťah podľa tejto zmluvy
3.1.6 Predávajúci na Tovar neposkytuje Žiadnu záruku. 
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3.2
3.3

3'1.7 V prípade, Že Predávajúci má v lase prevzatia Tovaru k dispozícii doklady, ktoré sa na

Tovarvzťahujú,odovzdáichKupujúcemupriprevzatĺTovaru.
Kupujúcije povinný posŕytnúť Predávajúceinú potrebnú súlinnosť nevyhnutnú na prevzatie Tovaru'

eróoáva1úci'v časä 'uiceäom na prevžatie Tovaru umoŽnĺ Kupujúcemu za ýmto účelom vstup do

'ié.t" 1äx ioe o objekt Predávajúceho) prevzatia Tovaru V pracovnom Óase Predávajúceho, ak sa

zmluvné strany nedohodnú inak.
Á[ i" Kupujúôi v súvislosti s uzatvorením alebo plnením Zmluvy dozvie o skutočnostiach, ktoré by

mohli zakladať trestnoprávnu zodpovednosť Predávajúceho alebo Kupujúceho podľa zákona č'

91t2o16 Z.z. o trestnej-iodpovednosti právnických osÔb, je povinný ihneď (pred podaním oznámenia

ňá príslušný štátny orjín, áŔ je xupujĺbi povinňy podať takéto- oznámenie podľa prĺslušných právnych.

pieäpisov) iieto srutďenosti óznáňiť eréoava1dcemu. Kupujúci bude s Predávajúcim spolupracovať

iáŕ,-äuv tŕ".tnosť činufuonania podľa osobitnéňo právneho piedpisu zanikla, alebo aby boli zmiernené

naóleoŔy takéhoto ne|riaznivého konania a aby takého konanie (alebo jeho následky), nemalo (alebo

malo čo najmenšĺ) nepriaznivý vplyv na Predávajúceho.

článor lV. Kúpna cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Že kúpna cena za Tovar v súlade s platnými právnymi predpismi je vo

výške 5,00 EUR (slovom: päťeuro).

ŕuvedenej cengbude Piedávajú'ci Účtovať daň zpridanej hodnoty (ďalej1en "DPH") 
vo výške 1,00

Éún u iňýsp platnýcĹ právnycň predpisov, t.j. v zmysle uúedeného, kupujúci uhradĺ Predávajúcemu

kúpnu cenu s DPH, spolu vo výške 6'00 EUR.
Éiäoávajĺci na;nesrol. do 15 dn_ĺ odo dňa prevzatia Tovaru podľa Článku ll tejto,Zmluvy vystavĺ faktúru

- áánouy oonäd pre ŕúpu;riceho v celkóvej výšL<e kúpnej.ceny uvedenej v bode 4'2 Zmluvy, ktorú

odošle nä adresu kupujúäeňo uvedenú v záhlaií Zmluvy (prípadne doručí KupujÚcemu osobne).

Kúpujúci sa zaväzuje u'hradiť kúpnu cenu za Tovar na zákiade faktúry Predávajúceho na úÓet uvedený

vo faktúre v lehote jej splatnosti.
Kúpna cena je zaplaiená dňom pripísania na Účet Predávajúceho'

článor V. Sankcie

Predávajúci si mÔŽe uplatniť v prĺpade omeškania Kupujúceho s plnenĺm jeho peňaŽných záväzkov

úrok z omeškania uo uý5Ŕá o,só/o Lkúpnej ceny za kaŽdý deň omeškania aj formou vystavenia faktúry

splatnej do 14 dnĺ od jej doručenia Kupujúcemu.

clánok Vl. Mtčantivosť

Zmluvné strany sa zaväzujú povaŽovať skutočnosti alebo informácie, ktoré sa dozvedeli na základe alebo

v súvislosti s uzatvorením alebo realizáciou Zmluvy za dôverné' Za dôverné sa tieŽ povaŽujú informácie,

ktoré sú predmetom obchodného alebo bankoúono tajomstva a osobné údaje. Zmluvné strany sa

závazqÚ äoverné informácie chrániť a zachovávať o nic_h mlčanlivosť až do doby, kedy sa tieto^stanú

všeobecne známymi zá predpokladu, Že sa tak nestane porr_'1.'šen|m povinnosti mlčanlivosti. DÔverné

informácie sa zmluvné strany zaväzu!Ú nezneuŽiť a nesprĺstupniť tretĺm neoprávneným osobám'

Zmluvné strany sa zaväiujú' Že zabezpelia, aby ich zamestnanci, subdodávatelia alebo spolupracujúce

tretie osoby budú zachovávať mlčanlivosť v zmysle tohto.Ólánku.

Zmluvné sírany sa dohodli, Že za porušenie poúinnosti mlčanlivostisa nepovaŽujú pĺípady, ak:
- _ 

ál sa 1eona o dôveiné informácie, kioré sú verejne známe alebo dostupné, alebo sa stanú' 
verä;ne známe alebo dostupné inak, neŽ z dÔvodu porušenia zäväzku mlčanlivostizmluvnej

straňy alebo z dÔvodu nelegálnej činnosti inej osoby, 
.

b) je zmluvná_strána povinnďdÔvérnú informáciu oznámiť na základe zákonom stanovenej

povinnosti,
c) je dÔvernä informácia sprĺstupnená členom orgánov zmluvných 

- 
strán, zamestnancom' zmluvných strán, audítorom, znalcom alebo poradcom zmluvných strán, alebo iným

zástupcom žrĺuvnycrr strán, ktorĺ sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti buď na základe

zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov,

d) Predáúajĺci posrytne dôverné irľormacie ôsobám patriacim do skupiny Erste Group, ktoré
' garantujú róvnaŔy alebo porovnateľný štandard dodrŽiavania mlčanlivosti a ochrany

óovernýcn informäciĺ. Pod skupinou Érste Group .sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú

spoločňosti ň4étŔouo, organizaČne alebo personálne prepoj9né 9 Predávajúcim alebo

spoločnosi'ou Eŕste Group-Bank AG, Am Belvedere 1, 11oo Viedeň, Rakúska republika,

zapísaná obchodným súáom vo Viedniv obchodnom registri č. FN 33209m'

e; Prédáva;úci alebo iné osoby patriace do skupiny Erste Group poskytnú dôverné informácie

tretím o.ouáň, s ktoými sú v zmluvnom vzťahu a kt9ré ggrltYjÚ rovnaký alebo

|ó;óvnateľny štandard áodŽiavania mlčanlivosti a ochrany dÔverných informáciĺ,

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

6.1

6.2

6.3



6.4
6.5

0 Predávajúci sprístupní informácié o skutočnostiach ĺýkajúcich sa Zmluvy v nevyhnutnom
rozsahu osobám, ktoré pre Predávajúceho vykonávajú správu alebo údŽbu informačných

g) j"J'ttá'ľ"lí'f;?:'l:ľjlľ':ľ3.:jilí3ijľľľ'vou podľa osobitného právneho pred pisu
a Zmluva bude zmluvnou stranou zverejnená.

Povinnosť mlčanlivostitrvá bez ohľadu na ukončenie Účinnostialebo platnostiZmluvy.
V prípade, ak pri plnení predmetu Zmluvy bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov
Kupujúcim poverených fyzických osÔb zo strany PredávajÚceho, Kupujúci vyhlasuje, že zabezpečil
predchádzajúci písomný súhlas dotknuých osôb so spracovaním ich osobných údajov Predávajúcim,
pričom rupujĺci zodpovedá Predávajúcemu za to, Že má na ich poskytnutie súhlas, ak ša tento
podľa právnych predpisov vyŽaduje a ďalej Kupujúci vyhlasuje, Že je oprávnený PredávajÚcemu
uvedené osobné údaje poskytnúť.

clánor Vlt. Doručovanie

7.1 Akékoľvek prejavy vÔle zmluvných strán súvisiace so Zmluvou, budú vyhotovené pĺsomne a doručené
druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak v Zmluve nie je uvedené inak.
odstúpenie od Zmluvy a faktúry doručujú zmluvné strany osobne alebo formou doporučenej zásielky.
Všetky písomnosti sa povaŽujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej poštou
zmluvnou stranou na adresu sĺdla/miesta podnikania druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú
v"záhlavĺZmluvy. Za deň doručenia sa povaŽuje 1S-ty deň po odoslanĺ písomnostizmluvnou stranou.

Clánok Vll!. Trvanie Zmluvy

7.2
7.3

8'1 Zmluva nadobÚda platnosť a účinnosť dňom jej podpĺsania zástupcami oboch zmluvných strán.

Ak je Kupujúci povinnou osobou podľa zákon a é. 211l2ooo Z.z. oslobodnom prístupe k informáciám
(na účely tohto bodu ďalej len ,,povinná osoba") aZmluvaje povinne zverejňovanou zmluvou, Zmluva
nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvy poslednou zmluvnou stranou a úÓinnosť si zmluvné strany
dohodli podľa $ 47a ods. 2 občianskeho zákonníka nasledovne:
Zmluva je účinná 5' deň nasledujúci po dni doručenia písomného potvrdenia o zverejnení Zmluvy
v platnom znení a s jej prĺlohami a sÚčasťami Predávajúcemu, ktoré bude vyhotovené podľa tohto
bodu a v súlade s právnymi predpismi povinnou osobou alebo Uradom vlády Slovenskej republiky pri
zmluvách zverejnených v Centrálnom registri zmlúv (na účely tohto bodu ďalej len ,,pofurdenie'').
V potvrdení vyhotovenom povinnou osobou okrem identifikácie vystaviteľa potvrdenia a dátumu
vyhotovenia potvrdenia bude uvedené, kde a kedy bola Zmluva (vrátane jej príloh a súlastí)
zverejnená, a ak bola zverejnená viaceými spÔsobmi podľa $ 47a občianskeho zákonnÍka, bude pri
jednotlivých spôsoboch zverejnenia uvedený dátum zverejnenia' Zmluvné strany sa dohodli, Že
povinná osoba zverejní Zmluvu avšetky jej prílohy asúčasti vlehote do 15 dní odo dňa podpisu
Zmluvy poslednou zmluvnou stranou a v lehote do 5 dní od zverejnenia Zmluvy povinná osoba
preukázateľne doručĺ potvrdenie Predávajúcemu na Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832
37 Bratislava. V prÍpade, ak povinná osoba nedoručĺ Predávajúcemu potvrdenie .v súlade s týmto
bodom, alebo ak Zmluvu nezverejní, Zmluva nenadobudne Účinnosť a zmluvné strany nie sú Zmluvou
viazané. V prípade, ak povinná osoba nezverejní Zmluvu v lehote troch mesiacov odo dňa platnosti
Zmluvy platí, Že k uzavretiu Zmluvy nedošlo.

8'2 Zmluvné strany sa dohodli, Že Zmluvu je moŽné ukonliť okamŽiým odstúpením od Zmluvy v prípade
podstatného porušenia Zmluvy, alebo odstúpením od Zmluvy zdÔvodov podľa bodu 3.1.4, alebo
podľa tohto článku Zmluvy.

8.3 Za podstatné porušenie Zmluvy sa povaŽuje, ak Kupujúci nezaplatí kúpnu cenu V lehote splatnosti,
alebo neprevezme Tovar v lehote uvedenej v bode 2.1 Zmluvy.

8.4 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy v prÍpade, ak Kupujúci podlieha zákonu é.7l20o5
Z.z' o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a podľa tohto zäkona bol podaný návrh na
vyhlásenie konkurzu na majetok Kupujúceho alebo bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
Kupujúceho.

8.5 odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia zmluvnej strane, ak v Zmluve nie je.uvedené inak.
8.6 Zmluvné strany sa dohodli, Že Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy ai bez uvedenia

dôvodu a Kupujúci nemá nárok na náhradu škody alebo ujmy v dôsledku vyuŽitia práva
Predávajúceho podľa tohto bodu. V prĺpade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto bodu sa zmluvné
strany dohodli, Že:

a) vylučujú aplikáciu s 345 aŽ 350 a $ 351 ods.2 obchodného zákonnĺka na vztäh založený
touto Zmluvou,

b) Zmluva sa zrušuje s účinkamiod doručenia odstúpenia od Zmluvy Kupujúcemu (ex nunc),
c) na tento prípad platí bod 8'7 Zmluvy,
d) Kupujúcĺ do 5 dní od zániku Zmluvy vráti Predávajúcemu Tovar a všetky veci a plnenia,

ktoré obdrŽal od Predávajúceho na základe Zmluvy do dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy



8.7

8.8

V stave V akom ich prevzal (s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, ak sa Tovar po dodaní

začal pouŽĺVať); zmíuvné strany si vrátenie Tovaru písomne potvrdia,

e) PredávajÚci po vrátení Tovaru 
"u""ióôJľ. 

predc-hädzajúceho pĺsmena Kupujúcim, poukáŽe

do 5 dní kÚpňu cgnu za Tovar, rtoiĺ ŕu dňu dorulenia ódstúpenia od Zmluvy od Kupujúceho

prevzal,

0 ak sa v konkrétnom prípade zmluvné strany nedohodnú písomne inak' nemajú zmluvné

strany voči sebe iné nároky z titulu odsttpenia od Zmluvy, ako sú uvedené v tomto bode

a v bode 8.7 ZmluvY.
odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti .zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy'

okrem povinnosti mlČaňlivosti, ňárokov-na ňáňraol škody (ak v Zmlúve nie je uvedené inak), nárokov

na zmluvné alebo zákonné sankcie'
Predávajúcije oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prÍpade, a.k bolo voČi Kupujúcemu Vzn-esené obvinenie

pre trestný čin pravnióŔá; osooy (ak Kupuiúci ňie';e osobou po.dľa $ 5 ods' 1 zák' Ó' 9112016 Z'z')'

alebo bol Kupujúci právoplatne odsúdený ä.pá.'n"nie trestňého Óňu právnickej osoby' Kupujú-ci je

povinný do 7 dní od výzvy Predávajúceno.preulazať skutolnosti podľa predchádzajúcej vety naprĺklad

doruÓehĺm výpisu z registra trestov Kupujúceho'

Článok lX. Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany prehlasujú, Že Zmluvu uzavreli slobodne, váŽne, určite a zrozumiteľne' ich zmluvná

uoľno.ľ nie ;e óniĺe aienáa na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujú'

Zm|uvné strany si dohodli podľa $ 262 obchodného zákonnĺká, ie ich záväzkové vzťahy vyplývajúce

zo Zmluvy sa riadia ustanoveniaňi oocnoánéňó zaronnĺka' Práva a povinnosti výslovne neupravené

Zmluvou sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných

v Slovenskej rePublike.
V prĺpade, ze niextoio z ustánovení Zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných

ustanovení neootrnuiá. Ák nastane takáiä-s'ituácia, zmluvné'strahy sa dohodnú na riešení, ktoré

zachová kontext a Účel daného ustanovenia'
Kupujúci nie je oprávnený previest' [rava a/alebo povinnosti zo Zmluvy bez písomného

predóhádzajúceho súhlasu Predávajúceho'
Zmluvné strany sa-oórrooli, Že aiékoľvek zmeny alebo doplnkyŽmluvy.sa. uskutočnia formou

písomného dodatku odsúhlasenéno onoma zmluvnými stranami, ak v Zmluve nie je stanovené inak'

Zmluva je vyhotovená u iiocn rovnopisoch, jeden pre Kupujúceho a dva pre Predávajúceho'

SÚčasťou Zmluvy je:

Prĺloha r.1 - špecifikácia Tovaru

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7

V Šali' ona ..9.{:J/': ':?.''4'

Kupujúď:
Mesto Saľa

vgi/.lJá.t Belick{ŕ /
vrifátor mesta \/

V Bratislave, dňa ..
'ĺ-ĺ4. 44. ?, L1

Predávajúci:
Slovenská sporiteľňa, a.s.

./z
.--.-1..........
,íg. Št"t"n Michálek
u"'dúci oddelenia Správa majetku a riadenie

regiónov

^t

inó nĺonir.a,fuytJliää;ä
šoecialista / / il

ĺ



Príloha č. í ku Kúpnei zmluve č. 0854/2021lcE

PROTOKOL
o odovzdaní a prevzatí hnuteľného maietku

l. Zmluvné strany

í. odoyzdávajúci: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48,832 37 Bratislava
Zapisaná v obchodnom registriokresného súdu Bratislava I

oddiel: Sa, vloŽka č,601/B
llo;ooĺsĺosg
DlČ:202041'ĺ536
lČ opH: sK7o2oooo262
(ďaĺej len,,odovzdávajúci')

a

2. Preberajúci: Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice é.7,g27 01 Šaľa
Zastúpené: Mgr' Jozef Belický, primátor mesta
lČo:oogooĺgs
D]Č:2021024049
IBAN: SK82 0900 0000 0051 2430 6282
(ďalej len,,Preberajúci")

l!. Predmet prevzatia a odotľzdania:

odovzdávajúci odovzdáva a Preberajúci svojim
pouŽiteľného majetku z budovy sLsP, a.s., pobočka

Špecifikácia Tovaru :

podpisom potvrdzuje prevzatie niŽšie uvedeného
Šurany:

V Šali, an^, ..I'?.:.'!!.. T ? I

odovzdávajúci:
Slovenská sporiteľňa, a.s.

V Šali, dňa:
4

il,../:1.,.2q.2.7.......
ti

1

i
i'ĺ

_ŕ

:l; : a'

označenie lM lnv. majetok Počet kusov

1 Pracovný stôl 7

2 Kontajner 7

3. Skrinka, šírka 160 cm 6

4 Stolička červená 4

5. Šatníková skriňa 1

Spolu 25

!ng. Moni

Preberqjúci:
Mesto Saľa

*


