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KÚPNA ZMLUVA č . 2342/6617/2013/PÚ 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") 

I. 
Zmluvné strany 

1. Mesto Prievidza 
zastúpené JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta 
podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza, 
IČO: 318442 
DIČ:2021162814 
bankové spojenie: VÚB Prievidza, č. účtu 16626 - 382/0200 
(ďalej len „predávajúci") 

a 
2. Mesto Levoča 

zastúpené Ing. Miroslavom Vilkovským, primátorom mesta 
podateľňa: Mestský úrad, Námestie Majstra Pavla č. 4, Levoča 
IČO: 00329321 
DIČ:2020717754 
bankové spojenie: Uni Credit Bank a.s. Levoča, 
číslo účtu 1019345046/ 1111 
(ďalej len „kupujúci") 

(a ďalej spolu v texte zmluvy ako „zmluvné strany") 

I I . 
Predmet kúpy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich 
s predajom a kúpou piatich kusov (5 ks) krátkej guľovej zbrane ČZ mod. 83, cal. 9 mm 
Browning, ktoré predávajúci eviduje pod svojim číslom: 

• IČ 2857, rok výroby 1992, výrobné číslo 54137, rok nadobudnutia 1992; 
• IČ 2866, rok výroby 1992, výrobné číslo 126934, rok nadobudnutia 1992; 
• IČ 2869, rok výroby 1992, výrobné číslo 130752, rok nadobudnutia 1992; 
• IČ 2870, rok výroby 1992, výrobné číslo 130870, rok nadobudnutia 1992; 
• IČ 2983, rok výroby 1992, výrobné číslo 163 831, rok nadobudnutia 1992 

(ďalej len „predmet kúpy"). 
2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy spolu s potrebnými 

dokladmi a previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje, že predmet kúpy 
od predávajúceho prevezme a zaplatí mu zaň dohodnutú kúpnu cenu. 

3. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je pre neho prebytočným majetkom v zmysle 
Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej a oceňovacej komisie zo dňa 19.09.2012. 



III. 
Kúpna cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy v celkovej výške 340 €. 
Cena za 1 ks predmetu kúpy je 68,- €. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude kupujúcim uhradená bezhotovostným 
prevodom peňažných prostriedkov z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho 
na základe faktúry vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu v lehote 
splatnosti uvedenej vo faktúre, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní odo dňa doručenia 
faktúry kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti platného daňového 
dokladu podľa príslušných právnych predpisov. 

IV. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Predávajúci prehlasuje, že na predmete kúpy boli vykonané všetky potrebné revízie 
a tlakové skúšky vyplývajúce zo zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach 
a strelive a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a takto ho 
odovzdáva kupujúcemu. 

2. Kupujúci prehlasuje, že mu je stav predmetu kúpy známy, súhlasí s ním a v takom 
stave ho preberá. 

V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia povinnou osobou. 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý ma povahu 
originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy. 

3. Túto zmluvu možno meniť alebo zrušiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných 
strán vo forme písomných dodatkov. 

4. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, že túto 
zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, jej obsahu plne porozumeli, a na znak súhlasu ju 
bez výhrad podpisujú. 
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