KÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA HNUTEĽNÝCH VECÍ
uzavretá v zmysle ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
platnom znení

PREDÁVAJÚCI:
STRAUBYT, spol. s.r.o.
so sídlom: Polereckého 2, 851 04 Bratislava
IČO: 31 407 927
v mene ktorého koná Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu
konkurzný správca so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
zapísaný v zozname správcov pod č. S 1555
(ďalej len „predávajúci“)
a
KUPUJÚCI:
Dom tretieho veku
so sídlom: Polereckého 2, Bratislava
IČO: 30 842 344
štatutárny orgán: PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka
(ďalej len „kupujúci“)
Preambula
1. V mene predávajúceho – spoločnosť STRAUBYT, spol. s.r.o., so sídlom Polereckého
2, 851 04 Bratislava, IČO: 31 407 927 koná správca konkurznej podstaty Mgr. Michal
Kiča, so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, spis. zn. 37K/52/2018
(ďalej len úpadca), a to na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24. 9.
2018, č. k. 37K/52/2018-155 (OV 190/2018 z 2. 10. 2018).
2. Predávajúci je v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov - spoločnosti PENAM
SLOVAKIA, a.s., so sídlom Štúrova 74/138, Nitra 949 35, IČO: 36 283 576 pri výkone
pôsobnosti veriteľského výboru zo dňa 7.6.2019 povinný uskutočniť speňaženie
majetku úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, a to hnuteľných vecí
spísaných do súpisu všeobecnej podstaty pod položkami č. 3 a č. 4 (súpis publikovaný
v obchodnom vestníku č. 104/2019 zo dňa 31. mája 2019), tak, že uskutoční priamy
predaj hnuteľných vecí v prospech tretej osoby – rozpočtovej organizácie Dom tretieho
veku, Poloreckého 2, Bratislava.
3. Hnuteľné veci boli spísané do súpisu všeobecnej podstaty pod položkami č. 3 a č. 4,
ktorý správca uverejnil v obchodnom vestníku čiastka OV 104/2019 zo dňa 31. máj
2019 nasledovne:
3. hnuteľná vec: Konvektomat RETIGO BLUE 1011, stav opotrebovanosti:
používaný, nachádzajúci sa v priestoroch Domu tretieho veku, Polereckého 2,
Bratislava, súpisová hodnota 3.000 €

1

4. hnuteľná vec: Kotol plynový BGK 150.1W, stav opotrebovanosti: používaný,
nachádzajúci sa v priestoroch Domu tretieho veku, Polereckého 2, Bratislava,
súpisová hodnota 1.000 €
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu nasledovné hnuteľné veci:
- hnuteľná vec: Konvektomat RETIGO BLUE 1011, stav opotrebovanosti:
používaný, nachádzajúci sa v priestoroch Domu tretieho veku, Polereckého 2,
Bratislava, súpisová hodnota 3.000 €
- hnuteľná vec: Kotol plynový BGK 150.1W, stav opotrebovanosti: používaný,
nachádzajúci sa v priestoroch Domu tretieho veku, Polereckého 2, Bratislava,
súpisová hodnota 1.000 €
a to za dojednanú kúpnu cenu a Kupujúci hnuteľné veci za dojednanú kúpnu cenu
kupuje do svojho výlučného vlastníctva

Článok II.
Kúpna cena
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za hnuteľné veci podľa článku I. bod 1
tejto zmluvy ponúknutú kúpnu cenu vo výške 2920,- Eur (slovom:
dvetisícdeväťstodvadsať euro) za položku č. 3 - hnuteľná vec: Konvektomat RETIGO
BLUE 1011 a kúpnu cenu vo výške 980,- Eur (slovom: deväťstoosemdesiat euro) za
položku č. 4 - hnuteľná vec: Kotol plynový BGK 150.1W.
2. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo
výške 2920,- Eur (slovom: dvetisícdeväťstodvadsať euro) za položku č. 3 - hnuteľná
vec: Konvektomat RETIGO BLUE 1011 a kúpnu cenu vo výške 980,- Eur (slovom:
deväťstoosemdesiat euro) za položku č. 4 - hnuteľná vec: Kotol plynový BGK 150.1W
bezhotovostne na účet správcu úpadcu, vedený v BRE Bank SA, pobočka zahraničnej
banky mBank v Slovenskej republike, číslo účtu v tvare IBAN: SK88 8360 5207 0042
0320 5303, VS: 37522018, pričom do správy pre prijímateľa uvedie svoj názov, a to
s dobou splatnosti kúpnej ceny 10 (desať) dní od podpisu tejto kúpnej zmluvy.
3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci nadobudne vlastnícke právo
k predmetu kúpy až v okamihu zaplatenia kúpnej ceny za predmet zmluvy, a to v celom
rozsahu t. j. 3900,- Eur (slovom: tritisícdeväťsto euro).
4. Ak Kupujúci neuhradí kúpnu cenu v dobe splatnosti podľa čl. II ods. 2 tejto zmluvy,
Predávajúci je oprávnený od zmluvy ihneď odstúpiť.
Článok III.
Stav hnuteľných vecí
1. Predávajúci vyhlasuje, že hnuteľné veci sú v stave primeranom ich opotrebeniu, pričom
nezodpovedá za akúkoľvek vlastnosť, ktorú má resp. by mal mať predmet zmluvy.
2. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom hnuteľných vecí a ich existenciou riadne oboznámil
a kupuje ich v stave, v akom sa nachádzajú ku dňu podpisu tejto zmluvy.
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3. Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu zmluvy v celom
rozsahu a v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy.
Článok IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa môžu uskutočňovať len písomne po odsúhlasení
oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom rovnopise pre každú zo
zmluvných strán.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli
a prehlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa 2.7.2019

.......................................................
STRAUBYT, spol. s.r.o.
v zast. Michal Kiča, správca úpadcu
predávajúci

V Bratislave, dňa 1.7.2019

.......................................................
Dom tretieho veku
PhDr. Daniela Palúchová, PhD.,
MPH riaditeľka
kupujúci
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