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KÚPNA ZMLUVA 
č. 66/2020/SM/CMV-Ko  

uzavretá podľa § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Občiansky zákonník“) a v súlade s § 45a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu 

majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

medzi: 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

1.1 Predávajúci: 

 

Vlastník : Slovenská republika 

Správca : Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo : Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

      oddiel Po, vložka č. 312/B 

Právna forma : Iná právnická osoba 

Štatutárny orgán : Ing. Miloslav Havrila,  generálny riaditeľ 

IČO : 31 364 501 

IČ DPH : SK2020480121 

Doplňujúce údaje k DPH : je platiteľom DPH  

 

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

 

1.2 Kupujúci: 
 

Meno a priezvisko : Jozef Legath 

Rodné priezvisko : Legath 

Dátum narodenia :  

Rodné číslo :  

Trvalý pobyt :  

Bankové spojenie :  

IBAN :  

BIC :  

 

a 

 

Meno a priezvisko : Ing. Lucia Legathová 

Rodné priezvisko : Szilágyiová 

Dátum narodenia :  

Rodné číslo :  

Trvalý pobyt :  

Bankové spojenie :  

IBAN :  

BIC :  

 

(ďalej len „Kupujúci“) 

(spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

súčasne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom v súlade 

s ustanoveniami § 8 a § 19a Občianskeho zákonníka, a že túto Zmluvu uzatvárajú za nasledovných 

podmienok: 
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Čl. II 

Predmet Zmluvy 

 

 

2.1 Predávajúci vyhlasuje, že na základe zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov je správcom majetku štátu, a to: 

 

 značka:      ŠKODA  

model:       FABIA 

evidenčné číslo vozidla:   MT 365 DP 

dátum prvej evidencie (rok výroby):  20.11.2006 

výrobné číslo vozidla (VIN):   TMBJX16YX74073804 

osvedčenie o evidencii:    PB 918774 

kategória vozidla:                                                 N1                                                       

farba karosérie:     Modrá  

stav odometra k 31.12.2019:   208 463 

 

(ďalej spolu len „Vozidlo“). 

 

2.2 Predávajúci predáva Vozidlo a Kupujúci Vozidlo kupujú do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov a zaväzujú sa zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej výške a v tejto Zmluve 

uvedeným spôsobom. 

 

2.3 Táto Zmluva sa uzatvára na základe Súhlasu na prevod vlastníctva majetku štátu                            

č. 27087/2020/SVAMP/78226-M zo dňa 05.11.2020 podľa § 45a ods. 1 a ods. 3 zákona č. 92/1991 

Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vydaného 

Ministerstvom dopravy a  výstavby  SR (ďalej len „Súhlas“), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

Zmluvy ako jej Príloha.  

 

Čl. III 

Kúpna cena 

 

 

3.1 Prevod vlastníctva Vozidla sa uskutoční odplatne za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 545,00 € 

(slovom päťstoštyridsaťpäť eur; ďalej len „Kúpna cena“). Kúpna cena je dohodnutá bez DPH. Ku 

kúpnej cene sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.  

 

3.2 Kupujúci dňa 27.06.2020 už uhradili Predávajúcemu zábezpeku vo výške 34,- € vrátane DPH ako 

finančnú zábezpeku počas vyhláseného ponukového konania formou elektronickej aukcie v zmysle 

jeho podmienok na odpredaj Vozidla (ďalej len „Zábezpeka“). Uhradená Zábezpeka sa započíta 

dňom účinnosti Zmluvy ako prvá splátka Kúpnej ceny a to vrátane DPH. Budúci predávajúci vyhotoví 

do siedmich (7) dní odo dňa účinnosti Zmluvy faktúru k prijatej platbe. Predávajúci vystaví zálohovú 

faktúru na zaplatenie druhej splátky Kúpnej ceny vo výške 516,67 € do siedmich (7) dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Ku Kúpnej cene sa pripočíta DPH podľa platných právnych 

predpisov. Splatnosť faktúry je štrnásť (14) dní odo dňa jej vystavenia. 

 

3.3 Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania v celom rozsahu na jeden z bankových 

účtov Predávajúceho uvedených na faktúre vystavenej podľa ods. 3.2 tohto článku Zmluvy. 

 

3.4 Kupujúci sa zaväzujú, že v prípade, ak na základe zálohovej faktúry neuhradia Predávajúcemu 

v lehote splatnosti druhú splátku Kúpnej ceny, uhradia v dôsledku porušenia tejto zmluvnej 

povinnosti Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške uhradenej prvej splátky Kúpnej ceny            

(ďalej len „Zmluvná pokuta 1“). Zmluvná pokuta 1 je splatná na základe faktúry vystavenej 

Predávajúcim v lehote splatnosti do štrnástich (14) dní odo dňa jej vystavenia.  
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3.5 V prípade, že Predávajúci odstúpia od tejto Zmluvy v zmysle Čl. V ods. 5.4 tejto Zmluvy, sa na 

úhradu Zmluvnej pokuty použije suma pripadajúca na Zábezpeku ako prvú splátku Kúpnej ceny 

uhradená Predávajúcemu Kupujúcimi dňa 27.06.2020. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo 

Predávajúceho domáhať sa od Kupujúcich náhrady škody.  

 

3.6 Odo dňa účinnosti tejto Zmluvy do doby uhradenia Kúpnej ceny sa Kupujúci ďalej zaväzujú 

v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov písomne oznámiť Predávajúcemu každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým 

alebo iným prepojením voči ŽSR, a to v lehote do piatich (5) dní odo dňa vzniku zmeny. 

 

 

Čl. IV 

Ostatné dojednania  

 

 

4.1 Predávajúci oboznámil Kupujúcich so stavom Vozidla. Kupujúci vyhlasujú, že je im známy 

technický stav opotrebovaného Vozidla, poznajú ho z osobnej obhliadky a kupujú ho v takom stave 

ako stojí a leží bez záruky za vady na Vozidle. Kupujúci berú na vedomie, že platnosť technickej 

kontroly a emisnej kontroly skončila dňa 30.08.2020 a Vozidlo  môže mať odobrané tabuľky 

s evidenčným číslom a je dočasne vyradené z cestnej premávky. 

 

4.2 Predávajúci ďalej vyhlasuje, že stav odometra, tak ako je uvedený v ods. 2.1 zodpovedá 

skutočnému stavu najazdených kilometrov. Predávajúci vyhlasuje, že na Vozidle neviaznu žiadne 

dlhy, záložné práva, predkupné práva ani akékoľvek iné právne vady a že Vozidlo nepochádza 

z trestnej činnosti. 

 

4.3 Vlastnícke právo k Vozidlu prejde na Kupujúcich dňom odovzdania Vozidla Kupujúcim 

v mieste jeho odstavenia na adrese Vrútky – explózia, priemyselná zóna, 038 61 Vrútky. Odovzdanie 

Vozidla sa uskutoční najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa úhrady kúpnej ceny podľa ods. 3.3 Zmluvy. 

Dátum a čas odovzdania Vozidla oznámi Predávajúci Kupujúcim aspoň 2 pracovné dni vopred.  

V stanovený deň odovzdania Vozidla sa zmluvné strany zaväzujú vykonať aj úkony potrebné               

k prepisu jeho vlastníctva na Kupujúcich na príslušnom dopravnom inšpektoráte. O odovzdaní 

a prevzatí Vozidla bude spísaný protokol so zástupcom ŽSR – OR Žilina 1. mája 34, 010 01 Žilina. 

Kupujúci sú povinní prevziať si Vozidlo v mieste ich odstavenia na svoje náklady. 

 

4.4 Zmluvné strany sa zaväzujú že si budú navzájom plne súčinné pri prepise vlastníctva Vozidla 

v evidencii na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Náklady spojené s týmto administratívnym 

procesom (správne poplatky) znášajú Kupujúci. 

 

4.5 Kupujúci sa zaväzujú, že v prípade, ak na základe písomnej výzvy od Predávajúceho 

neprevezmú v deň odovzdania Vozidlo v zmysle ust. ods. 4.3 a 4.4 tohto článku Zmluvy, uhradia 

v dôsledku porušenia tejto zmluvnej povinnosti Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške uhradenej 

prvej splátky Kúpnej ceny (ďalej len „Zmluvná pokuta 2“). Zmluvná pokuta 2 je splatná na základe 

faktúry vystavenej Predávajúcim v lehote splatnosti do štrnástich (14) dní odo dňa jej vystavenia. 

 

4.6 Kupujúci sa zaväzujú, že bezodkladne (najneskôr do jedného (1) mesiaca) odo dňa prevzatia 

Vozidla od Predávajúceho zabezpečia odstránenie akýchkoľvek identifikačných znakov na Vozidle 

vzťahujúcich sa k ŽSR (nálepky s logom, nápisy a pod.). 

 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

 

5.1 Pokiaľ v  tejto Zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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5.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán prechádzajú v plnom rozsahu i na právnych nástupcov 

Zmluvných strán. 

 

5.3 Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve je možné robiť výlučne formou písomných 

dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. 

 

5.4 Predávajúci má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, že Kupujúci:  

 

a) neuhradia dohodnutú Kúpnu cenu v lehote splatnosti podľa Čl. III. ods. 3.2. 

 

b) neprevezmú Vozidlo v dohodnutom termíne. 

  

Odstúpením od Zmluvy sa táto Zmluva od začiatku zrušuje, s výnimkou ustanovenia Čl. III ods. 3.4 

tejto Zmluvy resp. ustanovenia Čl. IV ods. 4.5 tejto Zmluvy, podľa ktorého záväzok Kupujúcich 

uhradiť dohodnutú Zmluvnú pokutu 1 resp. Zmluvnú pokutu 2 Predávajúcemu trvá aj po odstúpení od 

tejto Zmluvy. 

 

5.5 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Občianskeho 

zákonníka v spojení so zákonom 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. Ak sa 

preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo neúčinné, takáto 

neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení 

Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa obe Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného 

odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný 

uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením. Členenie Zmluvy a jej titulky nie sú pre výklad Zmluvy 

podstatné. 

 

5.6 Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením tejto Zmluvy 

i jej prípadných dodatkov v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom 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. 

 

5.7 Doručovanie pre účely tejto Zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, 

ak sa doručuje na poslednú známu adresu Zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa adresa 

touto Zmluvnou stranou písomne oznámená. Obe Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne 

oznamovať zmenu adresy bez zbytočného odkladu. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich 

prevzatia druhou Zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za riadne doručené aj dňom 

odmietnutia prevzatia písomnosti alebo uplynutím piatich (5) dní odo dňa odovzdania písomnosti ako 

doporučenej zásielky pošte. 

 

5.8 Kupujúci vyhlasujú, že Predávajúcemu poskytli svoje osobné údaje na účely plnenia tejto Zmluvy 

vrátane všetkých úkonov súvisiacich s realizáciou tejto Zmluvy (najmä jej zverejnenie, fakturácia 

Kúpnej ceny, udelenie predchádzajúceho súhlasu Ministerstva dopravy a výstavby SR), ktorý ich za 

týmto účelom spracúva na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci vyhlasujú, že sa riadne oboznámili            

s podmienkami a princípmi ochrany osobných údajov v spoločnosti ŽSR ako Predávajúceho 

zverejnenými na www.zsr.sk/ou.  

 

5.9 Kupujúci sú povinní dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne znenie 

Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke Železníc 

Slovenskej republiky. 

 

5.10 Zmluva pozostáva z piatich (5) strán a jednej (1) prílohy a je vypracovaná v štyroch (4) 

rovnopisoch, z čoho tri (3) rovnopisy obdrží Predávajúci, jeden (1) rovnopis Kupujúci.  

 

http://www.zsr.sk/ou


 5 

5.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, že si Zmluvu pred jej 

podpisom riadne prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode v súlade so zákonom,                   

s  ich slobodnou vôľou, vážne, určite a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Táto Zmluva 

je na znak súhlasu podpísaná oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. 

 

 

 

 

Predávajúci:                                                               Kupujúci: 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa..............................................         V...................................., dňa......................... 

 

 

 

 

 

 .........................................................................            ....................................................................... 

          Železnice Slovenskej republiky                                                Jozef Legath  

                  Ing. Miloslav Havrila  

                      generálny riaditeľ 

 

   

 

   

   

 

                        V...................................., dňa......................... 

 

 

 

 

 

                                                                                        ....................................................................... 

                                                                                                           Ing. Lucia Legathová 


