
VÉS Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2A, 949 01 NITRA

Stredná odborná škola agrotechnická 
Tovamícka 1632 
955 29 Topoľčany

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Nitra
149/2016 CS 4378/2016 Ing. Goga/6925900

cz /2016

Vec
Schvaľovacia doložka predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja k priamemu predaju 
hnuteľného majetku

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe Vašej žiadosti v súlade s ČI.23 ods.2 
písm. b) bod 1 Zásad hospodárenia s majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja, schválených 
Zastupiteľstvom NSK dňa 15.decembra 2014 uznesením č. 219/2014, schvaľuje predaj trvalé 
prebytočného hnuteľného majetku vo vlastníctve NSK, v správe Strednej odbornej školy 
agrotechnickej, Tovamícka 1632, Topoľčany -  traktor ZETOR Z 7745, výr.č. 8193, inv.č. 6531/36, 
EČ: T0517AB, nadobúdacia hodnota 4 898,49 €, zostatková hodnota 0,00 €, pre Viktora Beňa, 
ulica pri ihrisku 344, 951 78 Kolíňany, za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku 
č.57/2016 zo dňa 12.4.2016, vypracovaného znalcom Ing. Ladislavom Bedecsom, v celkovej 
výške 932,40 €.

doc. Ing. Milan Belica, PhD. 
predseda 

Nitrianskeho samosprávneho kraja

tel.: 00421/37/692 29 11 e-mail: info@unsk.sk www.unsk.sk
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KÚPNA ZMLUVA č. 04/05/2016

uzatvorená v súlade s §588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
(Občiansky zákonník), so zákonom 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov a so Zásadami hospodárenia s majetkom Nitrianskeho samosprávneho 
kraja schválených Zastupiteľstvom NSK. dňa 15,12.2014 uznesením č.219/2014

medzi

predávajúcim: Nitriansky samosprávny kraj

v zastúpení:

Stredná odborná škola agrotechnická
sídlo: Tovamícka 1632, 955 29 Topoľčany 
zastúpená: Ing, Róbertom Čanigom, PhD., riaditeľom 
IČO: 00398411

(ďalej len „predávajúci“)

kupujúcim: Viktor Beňo
sídlo: Ulica pri ihrisku 344, 951 78 Kolíňany

(ďalej len „kupujúci“)

ČI. 1.
Predmet zmluvy

1. Predávajúci predáva kupujúcemu nasledovný hnuteľný majetok:
- traktor ZETOR Z 7745 inv. Č.: 6531/36 EČ: TO-517AB

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a záväzkov zmluvných strán pri prevode 
predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho, predovšetkým povinnosť predávajúceho 
previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a predmet kúpy kupujúcemu 
odovzdať a povinnosť kupujúceho zaplatiť za predmet kúpy kúpnu cenu a predmet kúpy 
prevziať v súlade s touto zmluvou.

3. Na základe tejto zmluvy prevádza predávajúci na kupujúceho za podmienok v nej 
dohodnutých vlastnícke právo k predmetu kúpy, zaväzuje sa predmet kúpy spolu so
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všetkými súčasťami a príslušenstvom kupujúcemu odovzdať a kupujúci vlastnícke právo 
k predmetu kúpy nadobúda a zaväzuje sa predmet kúpy prevziať.

ČI. II.
Kúpna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy v celkovej výške 
932,40 EUR (slovom : deväťstotridsaťdva EUR štyridsať centov).

2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej výške na účet vedený v Štátnej 
pokladnici, do 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.

ČI. III.
Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy

1. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy odovzdať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje 
predmet kúpy prevziať najneskôr do 10 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny. Predávajúci 
je povinný vyzvať kupujúceho na prevzatie hnuteľných vecí včas, spravidla aspoň 3 dni 
predo dňom, keď sa má odovzdanie a prevzatie vecí uskutočniť tak, aby kupujúci mohol 
odovzdané hnuteľné veci prevziať na dohodnutom mieste.

2. Miestom odovzdania a prevzatia hnuteľných vecí je  miesto, kde sa tieto veci ku dňu 
podpisu kúpnej zmluvy nachádzajú. Súčasne s odovzdaním predmetu kúpy odovzdá 
predávajúci kupujúcemu všetky doklady potrebné k nakladaniu s predmetom kúpy, príp. 
potrebné pre preukázanie oprávnenosti držania alebo užívania predmetu kúpy, ak takéto 
doklady existujú. O odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy bude spísaný protokol podpísaný 
oboma zmluvnými stranami. Kupujúci podpisom protokolu potvrdzuje, že predmet kúpy 
prezrel a je mu známy jeho technický stav. Predávajúci nezodpovedá za vady predávaných 
vecí, ktoré vznikli ich opotrebením.

3. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až zaplatením kúpnej ceny.

4. Nebezpečenstvo škody na hnuteľných veciach prechádza na kupujúceho okamihom len čo 
mu budú hnuteľné veci odovzdané.

5. Ak kupujúci poruší povinnosť predmet kúpy v celom rozsahu prevziať v lehote uvedenej 
v tomto článku zmluvy a napriek písomnej výzve predávajúceho si ho neprevezme ani 
počas 2 mesiacov od uplynutia tejto lehoty, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

6. Kontaktnou osobou za predávajúceho vo veci odovzdania a prevzatia hnuteľných vecí je 
Ing. Róbert Čaniga, PhD., tel.: 038/5322560
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ČI. IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne 
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluva je  vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrži kupujúci 
dve vyhotovenia a predávajúci dve vyhotovenia.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvným stranami a účinnosť 
v zmysle § 47a ods.l zák.č.546/2010 Z.z, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak 
čoho pripájajú svoje podpisy.

V Topoľčanoch, dňa 4.5.2016 V Topoľčanoch, dňa 4.5.2016

predávajúci kupujúci
Ing. Róbert Čaniga, PhD. Viktor Beňo

riaditeľ SOŠ agrotechnickej
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