
Kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 11 ods. 6 zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov a § 288 a nasl. Občianskeho zákonníka ako výsledok Obchodnej verejnej súťaže

Predávajúci: Obec Nededza

Zastúpený:    PhDr. Peter Vajda, starosta obce

So sídlom:     Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

IČO: 00321516

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK87 5600 0000 0056 0474 0002

a

Kupujúci: TES Media, s.r.o.

Zastúpený: Ing. Karol Pilátik

So sídlom: Kragujevská 3754/4

IČO: 36781657

Bankové spojenie: VÚB  banka, a.s.

Číslo účtu: SK31 0200 0000 0023 0802 1851

Článok I

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je kúpa a predaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu v správe
majetku obce Nededza  a to: Technológia obecnej káblovej televízie 

Technológia  obecnej  káblovej  televízie  je  vedená  na  inventárnej  karte  hmotného
a nehmotného  investičného  majetku,  umiestnenie  1120-0000  ako  “Miestne  telev.  káblové
rozvody“, inventárne č. 60. 
Miestne televízne káblové rozvody pozostávajú z nasledovných súčastí:
- trasové nadzemné koaxiálne vedenia
- nadzemné koaxiálne prípojky
- analógová hlavná stanica.

2. Predmetom kúpy podľa tejto zmluvy je hnuteľný majetok, morálne opotrebovaný a funkčne
zastaralý, ktorý nevyhovuje požiadavkám prenosu televízneho signálu pre občanov obce a nie



je prostredníctvom neho možné uskutočniť pripojenie obyvateľov obce a inštitúcie obce na
internet.

Odpredaj vyššie uvedeného  majetku obce bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva
č. 96/2016 zo dňa 12. 12. 2016, a to schválením podmienok Obchodnej verejnej súťaže. 

Článok II 

Kúpna cena a spôsob platby

1.  Predávajúci  predáva  a kupujúci  kupuje  Technológiu  obecnej  káblovej  televízie,
umiestnenie 1120-0000 ako „Miestne telev. káblové rozvody“ inventárne č. 60

2. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu 5 950 € (slovom: Päť tisíc deväťsto päťdesiat
euro), ktorá bola výsledkom Obchodnej verejnej súťaže, do ktorej kupujúci predložil svoju
záväznú ponuku na kúpnu cenu v uvedenej výške a predávajúci, ako vyhlasovateľ Obchodnej
verejnej súťaže túto ponuku prijal.

3.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  kupujúci  zaplatí  kúpnu  cenu  prevodom  na  účet
predávajúceho  uvedený  v identifikačných  údajoch  Obce  Nededza,  a to  do  3  dní  po
nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

4. V prípade, že kupujúci kúpnu cenu v dohodnutej lehote neuhradí, predávajúci od zmluvy
odstúpi. O odstúpení od zmluvy písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.

Článok III

Nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Prevzatím predmetu kúpy, kupujúci nadobudne k nemu vlastnícke právo. Týmto okamihom
prechádza na kupujúceho i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu
kúpy

2.  Fyzické  odovzdanie  a prevzatie  predmetu  kúpy sa  uskutoční  formou  odovzdávajúceho
a preberajúceho protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami  oboch zmluvných strán.

Predávajúci  vyhlasuje,  že  predávaná  hnuteľná  vec  svojim  stavom  zodpovedá  veku
a doterajšiemu  spôsobu  užívania.  Kupujúci  vyhlasuje,  že  sa  podrobne  oboznámil
s technickým stavom predmetnej hnuteľnej veci.

3. Kupujúci bude prevádzkovať technológiu obecnej káblovej televízie na prenos televízneho
signálu  na  vlastné  náklady  a to   až  do  doby  úplného  spustenia  do  prevádzky  nového
technologického  zariadenia,  ktoré  bude  prenášať  signál  digitálnej  káblovej  televízie
a internetu pre občanov a dotknuté inštitúcie v obci Nededza.

 Následne technológiu káblovej televízie demontuje na vlastné náklady a naloží s ňou na 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi.



Článok IV

Záverečné ustanovenia

1.  Ak  nie  je  v tejto  zmluve  dohodnuté  inak  riadia  sa  z nej  vyplývajúce  právne  vzťahy
ustanoveniami zákona č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
Občianskym zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi.

2.  Táto  zmluva  podlieha  povinnému  zverejneniu  v Centrálnom  registri  zmlúv,  v súlade
s ustanoveniami  zákona  č.  211/200  Z.  z.  o slobodnom  prístupe  k informáciám  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.  Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  oprávnenými  zástupcami  obidvoch
zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

4.  Predávajúci  vyhlasuje,  že  na  predmete,  ktorý  je  predmetom  kúpy  podľa  tejto  zmluvy
neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné nesplnené povinnosti.

5.  Táto  zmluvy  je  vyhotovená  v štyroch  rovnopisoch,  z ktorých  predávajúci  a kupujúci
obdržia zhodne po  dva rovnopisy. Každý rovnopis má váhu originálu.

6.  Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  sú  oprávnené  túto  zmluvu  podpísať,  že  si  ju  prečítali,
súhlasia  s jej  obsahom,  neuzavreli  ju  v tiesni,  pod  nátlakom a ani  za zvlášť  nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú.

Za predávajúceho: Za kupujúceho:

V Nededzi, dňa ................ V Žiline, dňa ..................

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

PhDr. Peter Vajda, starosta obce


