KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a. s.
číslo účtu: 25827813/7500

a

Kupujúci:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke: OLO a.s.
sídlo: Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
zastúpený: Ing. Roman Achimský, predseda predstavenstva
Ing Jarmila Melichárková, člen predstavenstva
IČO: 00 681 300
DIČ: 2020318256
IČ DPH: SK 2020318256
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 482/B
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
číslo účtu: 25332773/7500

Článok I.
Opis predmetu zmluvy

(1) Predávajúci je výlučným vlastníkom:
a) 1 431 kusov 1 100 litrových kontajnerov na zber využiteľných zložiek komunálneho
odpadu papiera (275 kusov), skla (194 kusov), plastov (962 kusov),
b) zberné vozidlo so stlačeným systémom s veľkoobjemovou nadstavbou
s kontinuálnym systémom plnenia a stlačovania na zber papiera,
PODVOZOK:

MAN- TGL 10.180 4x2 BL
druh vozidla: Nákladný automobil špeciálny

číslo podvozku: WMAN15ZZ86Y156687
iden. číslo motora (typ): D0834LFL41
číslo motora: 07911175091120
Farba kabína: biela RAL 9010
Číslo technického preukazu: SC 859020
Evidenčné číslo vozidla: BA 862NJ
s NADSTAVBOU:

KOBIT PRESKO 7
výrobné číslo nadstavby: 106/280/2005
farba: oranžová RAL 2011
technické osvedčenie nadstavby séria SC, čísl. 013263

c) zberné vozidlo s hydraulickým nakladaním na zber skla,
PODVOZOK: MAN- TGL 10.180 4x2 BL
druh vozidla: Nákladný automobil špeciálny
číslo podvozku: WMAN15ZZ36Y156662
iden. číslo motora (typ): D0834LF41
číslo motora: 07911165921120
Farba kabína: biela RAL 9010
Číslo technického preukazu: SC 859 038
Evidenčné číslo vozidla:BA-863NJ
s NADSTAVBOU:

KOBIT SEKO 11
druh: špeciálny na odvoz odpadu
výrobné číslo nadstavby: 54/2005
farba: oranžová RAL 2011
technické osvedčenie nadstavby séria SC, čísl. 013264

d) mostová automobilová váha úrovňou s napojením na PC na váženie hmotnosti
kolesového vozidla a prepravovaného nákladu s možnosťou tlačenia vážnych
lístkov (HW+SW).
(ďalej len „predmet kúpy“).

(2) Zostatková cena predmetu prevodu opísaného v bode 1:
a)
b)
c)

v písm. a ) je 0,00 Eur ( hmotný majetok odpísaný ku dňu 15.12.2005),
v písm. b) je 0,00 Eur ( hmotný majetok odpísaný ku dňu 01.10.2009),
v písm. c) je 0,00 Eur ( hmotný majetok odpísaný ku dňu 01.10.2009),

d) v písm. d) je 0,00 Eur ( hmotný majetok odpísaný ku dňu 01.09.2012).

Článok II
Oprávnenie k uzavretiu zmluvy
Podľa § 9a ods. 8 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v spojení s ustanovením § 10 písm. 9 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s
majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor hlavného mesta
schvaľuje prevod vlastníctva hnuteľnej veci hlavného mesta, ktorej zostatková cena
neprevyšuje 3 500 eur.
Článok III
Predmet Zmluvy

(1) Predmetom zmluvy je úprava vzájomných vzťahov pri kúpe a predaji predmetu
kúpy.

(2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje predmet kúpy za dohodnutú kúpnu cenu
do svojho výlučného vlastníctva.

Článok IV
Kúpna cena a platobné podmienky

(1) Zmluvná cena je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

(2) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy vzájomne
dohodnutú cenu 1,-Euro (slovom jedno euro).

(3) Platba kúpnej ceny sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho, na základe faktúry vystavenej
predávajúcim, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote 30 dní odo dňa doručenia
faktúry kupujúcemu.

(4) Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

(5) Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania fakturovanej kúpnej ceny na
bankový účet predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

Článok V
Prevod vlastníckeho práva

(1) Kupujúci vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy je predmet kúpy opísaný
v článku I v bode 1 tejto
základe:

Zmluvy v užívaní a oprávnenej držbe kupujúceho na

a) Zmluvy o výpožičke z roku 2005 v znení dodatku č. 1 zo dňa 06.10.2008 (predmet
kúpy opísaný v článku I bod 1 písm. a) Zmluvy),
b) Zmluvy o výpožičke zo dňa 29.11.2005 (predmet kúpy opísaný v článku I bod 1 písm.
b) Zmluvy),
c) Zmluvy o výpožičke zo dňa 29.11.2005 (predmet kúpy opísaný v článku I bod 1 písm.
c) Zmluvy),
d) Zmluvy o výpožičke zo dňa 31.10.2006 (predmet kúpy opísaný v článku I bod 1 písm.
d) Zmluvy).

(2) Ku dňu podpisu tejto Zmluvy je predmet kúpy opísaný v článku I bod 1 Zmluvy v
oprávnenej držbe kupujúceho. Predmet kúpy spolu so sprievodnou dokumentáciou
a s dokladmi potrebnými na užívanie predmetu kúpy bol odovzdaný kupujúcemu
v zmysle predchádzajúcich dojednaní a zmlúv o výpožičke uvedených bode 1.
O prevzatí a odovzdaní predmetu kúpy boli spísané protokoly:

a) protokol zo dňa 08.04.2005, protokol zo dňa 13.05.2005, protokol zo dňa 18.08.2005
o odovzdaní predmetu kúpy opísaného v článku I bod 1 písm. a) Zmluvy,

b) odovzdávajúci protokol č. 57/517/2005 zo dňa 19.10.2005, s dodávateľom (KOBITSK, s. r.o., IČO: 31541440 ) predmetu kúpy opísaného v článku I bod 1 písm. b)
Zmluvy,

c) odovzdávajúci protokol č. 58/517/2005 zo dňa 11.10.2005, s dodávateľom (KOBITSK, s. r.o., IČO: 31541440 ) predmetu kúpy opísaného v článku I bod 1 písm. c)
Zmluvy,

d) zápisnica o odovzdaní a prevzatí tovaru zo dňa 12.09.2006,

s dodávateľom
(TENZONA Bratislava, s.r.o.IČO:0035864567) predmetu kúpy opísaného v článku
I bod 1 písm. d) Zmluvy.

(3) Predmet kúpy odovzdaný a prevzatý na základe protokolov uvedených v bode 2 sa
považuje za odovzdaný predávajúcim a prevzatý kupujúcim na základe tejto
Zmluvy.

(4) Predávajúci vyhlasuje, že na predmete prevodu neviaznu žiadne dlhy, bremená a iné
povinnosti.

(5) Kupujúci vyhlasuje, že predmet kúpy a jeho stav z predchádzajúceho užívania
pozná, je ním riadne oboznámený a predmet kúpy kupuje v stave, v akom sa
nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy.

(6) Vlastnícke právo k predmetu kúpy opísaného v článku 1 bod 1 Zmluvy kupujúci
nadobúda v celosti a bez výhrad dňom účinnosti tejto Zmluvy.

(7) Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu vlastníckeho práva k predmetu kúpy
opísaného v článku I bod 1 písm. b) a c) Zmluvy v evidencii vozidiel oznámi
kupujúci ako držiteľ vozidiel podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 15 dní odo dňa nadobudnutia
vlastníckeho práva k predmetu kúpy.

Článok VI
Dohoda o ukončení zmlúv o výpožičke

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zaniká platnosť:
a) Zmluvy o výpožičke z roku 2005 v znení dodatku č. 1 zo dňa 06.10.2008 uzavretej
medzi zmluvnými stranami, ktorých predmetom je výpožička predmetu kúpy
opísaného v článku I bod 1 písm. a) tejto Zmluvy,
b) Zmluvy o výpožičke zo dňa 29.11.2005 uzavretej medzi zmluvnými stranami, ktorých
predmetom je výpožička predmetu kúpy opísaného v článku I bod 1 písm. b) tejto
Zmluvy,
c) Zmluvy o výpožičke zo dňa 29.11.2005 uzavretej medzi zmluvnými stranami, ktorých
predmetom je výpožička predmetu kúpy opísaného v článku I bod 1 písm. c) tejto
Zmluvy,
d) Zmluvy o výpožičke zo dňa 31.10.2006 uzavretej medzi zmluvnými stranami, ktorých
predmetom je výpožička predmetu kúpy opísaného v článku I bod 1 písm. d) tejto
Zmluvy.

(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že nemajú žiadne vzájomné záväzky a pohľadávky zo
zmlúv o výpožičke uvedených v bode 1 ku dňu podpísania tejto zmluvy.

(3) Ukončenie zmlúv o výpožičke podľa bodu 1 nemá vplyv na platnosť protokolov
o prevzatí a odovzdaní predmetu kúpy uvedených v článku V ods. 2 Zmluvy.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

(1) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle prevádzajúceho.

(2) Práva a povinnosti touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatnými
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

(3) Zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
každá zo zmluvných strán obdrží po troch (3) vyhotoveniach.

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej
forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

.....................................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hl.m. SR Bratislavy, v.r.

.........................................................................
Ing. Roman Achimský
predseda predstavenstva, v.r.

.........................................................................
Ing. Jarmila Melichárková
člen predstavenstva, v.r.

