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KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa * 409 a nas!. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

I.
Zmluvné strany

Predávajúci:

Obchodně meno: ENERGO-SK, a.s., v likvidácii
Sídlo: Námestie Jána Pavla II. 4, 950 50 Nitra
IČO: 36565482
Zápis: v obchodnom registri Okresněho súdu Nitra,

oddiel: Sa, vložka Č.: 10244/N
V zastúpení: JUDr. Róbert Spál, likvidátor
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
mAN: SKlO 5600 0000 0008 6272 1012

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:

Názov: Obec Kalná nad Hronom
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32, Kalná nad Hronom
IČO: 00037131
Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Éhn, starosta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
mAN: 5K06 0200 0000 0000 2682 3152

(d‘alej aj ako „kupujúci“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

„.

Predmet zmluvy

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v SOŠ Kalná
nad Hronom podľa nasledovněho prehľadu:

Por, Č. Označenje majetku Obstarávacia cena Zostatková cena
I. meraČ tepla 1 537,65 Eur 1,00 Eur
2. kotol BUDERUS ± príslušenstvo 19 024,90 Eur 1 7 17,42 Eur
3. kotol BUDERUS ÷ príslušenstvo 19 024,91 Eur 1 7 17,42 Eur
4. plynový ohrievač Quadroflex 3 920,00 Eur 1 687,64 Eur
Spolu 5 123,48 Eur
(d‘alej len „predmet kúpy“).



2. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a záväzkov zmluvných strán pri prevode
predinetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho, predovšetkým povinnosf predávajúceho
previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a predmet kúpy kupujúcemu
odovzdať a povinnosť kupuj ůceho zaplatif 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 predinet kúpy spolu so
všetkými súčast‘ami a príslušenstvom kupujúcemu odovzdat‘ a kupujúci vlastnícke právo
k predmetu kúpy nadobúda a zaväzuje sa predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

„.

Kúpna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy v celkovej výške: 5.123,48
EUR (slovom päťtisíc stodvadsat‘tri eur a Štyridsat‘osem centov) vrátane DPH.

2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu predávajúcernu v dohodnutej výŠke na účet vedený v Prima
banke Slovensko, a.s., číslo účtu JEAN: SKlO 5600 0000 0008 6272 1012.

3. Kúpna cena je splatná do 10 dní od účinnosti kúpnej zmluvy.

Jv.
Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy

1. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy odovzdať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje
predmet kúpy prevziať bez zbytočného odkladu Po podpise tejto zmluvy.

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 zrnluvnými stranami. Kupujúci podpisom potvrdzuje, že si predmet
kúpy prezrel a je mu známy jeho technický stav.

3. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia predmetu kúpy.

4. Nebezpečenstvo Škody na predmete prevodu prechádza na kupujúceho dňom prevzatia
predinetu kúpy.

5. Ak kupujúci neprevezme predmet kúpy ani do 15 dní od podpisu tejto zmluvy, považuje
sa predmet kúpy za odovzdaný a prevzatý márnym uplynutím l5.-teho dňa od podpisu
tejto zmluvy.

V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvu je možné menit‘ alebo dopÍňať len formou písomných dodatkov, obojstranne
odsúhlasených oboma zmluvnýini stranami.
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2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, Po jednom rovnopise pre každú zmuvnú
stranu.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle ~ Sa 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.

4. Túto zmluvu zverejnení predávajúci aj kupujúci na svojom webovom sídle.

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

- 1 -97- 2021 2021
V Nitre dňa 2021 V Kamej nad Hronom dňa 2021

ENERGO -SK as. -v likvidách
NámestieJana Pavla II. č.4
9~0 50 NITRA

100: 36565482 ~
IC DPH:SK2021896008

Predávajúci: Kupujúci:

ENERGO- ~‚a.‘v k i~ácii
JUDr. Ró. rt Spál

likvidátor

obec Kalná nad Iii-onom
Ing. Ladislav Ehn

starosta
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