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Kúpna zmluva 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 509/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník") 

medzi zmluvnými stranami: 

Technické služby Žiar nad Hronom 
spoi. i r.o. 

1 1 -05- 2015 
komu: 

Predávajúci: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom, SR 
Štatutárny orgán: Mgr. Igor Rozenberg, MBA, konateľ spoločnosti '" 
IČO: 31609651 DIČ: 2020479714 IČ DPH: SK2020479714 
Bankové spojenie : Tatra banka. a.s., pobočka Žiar nad Hronom 
Číslo účtu : . . . . 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, 
Oddiel Sro, Vložka číslo 2034/Š 

(ďalej ako „predávajúci") 

a 

Kupujúci: Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
(skrátene MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o.) 
Sídlo: A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom 
Štatutárny orgán: Jozef Tomčáni, konateľ spoločnosti 
IČO: 36 618 357 DIČ: 2020065421 IČ DPH: SK2020065421 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel: Sro, Vložka č. 8378/S 
(ďalej ako „kupujúci") 

ČI. I. 
Predmet zmluvy 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku a to elektronickej registračnej pokladnice 
QUORION CR21 model F, výrobné číslo SIN: 5343782. 

2. Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje do svojho výlučného 
vlastníctva hnuteľný majetok, bližšie uvedený v odseku 1. tohto článku (ďalej aj ako „predmet 
kúpy) za kúpnu cenu dojednanú v článku II. tejto zmluvy. 

3. Predávajúci odovzdá predmet kúpy kupujúcemu do 15 dní od účinnosti tejto kúpnej zmluvy 
v mieste sídla predávajúceho. 

4. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy v mieste sídla predávajúceho a zaplatiť zaň 
dohodnutú kúpnu cenu v zmysle článku II. tejto zmluvy. 

ČI. II. 
Kúpna cena a jej splatnosť 

1. Kúpna cena hnuteľného majetku uvedeného v článku I. tejto zmluvy sa stanovuje podľa zákona 
NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách dohodou na sumu vo výške 1,- € /slovom jedno euro/. 

2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu vo výške 1,- € do 15 dní od účinnosti tejto kúpnej zmluvy, 
a to na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto zmluvy, VS: 36618357, alebo do pokladne 
predávajúceho. 
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Cl. III. 
Osobitné dojednania 
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iBi.iiková hodnota predmetu kúpy ku dňu podpisu tejto zmluvy je 0,-€. 
Vlfl'.lniGke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom uhradenia celej kúpnej ceny. 
N.'U.'zpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia 
kupujúcim. 
Kupujúci zároveň vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že stav predmetu kúpy mu je známy, 
,i v takomto stave ho tak ako stojí a leží bez výhrad kupuje od predávajúceho. 

Cl. IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle predávajúceho. 

2. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe písomných a očíslovaných dodatkov 
podpísaných zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnocenných rovnopisoch, pričom jeden rovnopis je určený 
kupujúcemu a jeden rovnopis predávajúcemu. 

5. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy 
v plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a 
zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 
psychického alebo fyzického nátlaku. 

V Žiari nad Hronom, dňa 2015 V Žiari nad Hronom, dňa ?....2015 

Predávajúci: 

W k 0 Technické služby Z I • r «fe« H r o * 
Hrbí—*- fcr^JCm. 

TKMNKľltf SJLD26Y Z:*i rud WrcVD— sc l3. 
Alexandre Oubíeka 45.965 58 itat nad Hreini;-;. 

Kupujúci: U<„ č 5SJJKJSM.Í7V iZUi' 
Žiar nad Kionoťn. spoí. s r.o. 

A Dubčeka 45 
96£ 01 Žfar nad Hronom 
J < 

Mgr. Igor Rozenberg, MBA 
konateľ spoločnosti 
TECHNICKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 

Jozef Tomčáni 
konateľ spoločnosti 
MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
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