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                                                             KÚPNA  ZMLUVA  č. 2022000843 

uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

                                                                    

                                                                  Zmluvné strany 

    

                     PREDÁVAJÚCI:   Mesto Košice 

                                                     štatutárny orgán:  Ing. Jaroslav Polaček,  primátor  

                                                     sídlo:  Tr. SNP 48/A,  040 11 Košice 

                                                     bankové spojenie :  Prima banka Slovensko a.s. 

                                                     IBAN :  SK03 5600 0000 0004 4248 6001  

                                                     IČO :  00 691 135 

                                                     DIČ :  2021186904 

                                                     IČ DPH:  SK2021186904 

                                                     (ďalej len predávajúci) 

 

                            KUPUJÚCI:    Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 

                                                     štatutárny orgán:  Ing. Michal Krcho, starosta                                                                          

                                                     sídlo :  Mliečna 1, 040 14  Košice  

                                                     (ďalej len kupujúci) 

 

 

                                                               I.  Predmet zmluvy 

 

  1.  Predmetom  zmluvy je kúpa výpočtovej  techniky  –  Notebook  Lenovo  IdeaPad  B5400  Black, 

       výrobné číslo: QB08447339 z projektu  Elektronizácia služieb mesta Košice v rámci Operačného 

       projektu Informatizácia spoločnosti v obstarávacej hodnote 564,- €.   

      

 2.  Kupujúci nadobúda výpočtovú techniku, uvedenú v čl. I, bod 1 tejto kúpnej zmluvy do vlastníctva.  

         

 

                                                                    II. Kúpna cena 

 

 1.  Kúpna  cena  majetku  bola  zmluvnými  stranami dohodnutá vo výške:    

                                                                             1,- € 

                                                               ( slovom jedno Euro ) 

  

     z toho:                                             cena bez DPH    0,83  € 

                                                             DPH  (20%)       0,17  €  

 

     Výška  kúpnej  ceny  bola  odsúhlasená  na  rokovaní  Majetkovej komisie  MZ  v Košiciach  dňa  

     07. 2. 2022. 

 

2.  Kupujúci  sa   zaväzuje  kúpnu  cenu  1,-  €   uhradiť   do  10  dní  od  doručenia  kúpnej  zmluvy  

     podpísanej obidvoma  zmluvnými stranami  bezhotovostným  prevodom  na  účet  predávajúceho  

     v  Prima banka Slovensko a.s., IBAN:   SK03 5600 0000 0004 4248 6001, VS 2022000843                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     Za  dátum úhrady  kúpnej ceny sa považuje  dátum  pripísania finančných prostriedkov  na  účet    

     predávajúceho.  Tento dátum sa považuje za protokolárne odovzdanie predmetu zmluvy. 
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3.  Predávajúci je oprávnený  odstúpiť od  kúpnej zmluvy,  ak kupujúci  neuhradí  predávajúcemu  

     kúpnu  cenu  do  30 dní  od  doručenia tejto  kúpnej zmluvy  podpísanej obidvoma zmluvnými 

     stranami kupujúcemu.  Odstúpením sa táto zmluva  ruší   až   dňom,  kedy   bude  kupujúcemu  

     doručené oznámenie predávajúceho, že  od  zmluvy odstupuje.    

      

                                                 

                                                          III. Osobitné ustanovenia 

 

1.   Kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom odkupovaného majetku, ktorý  

je primeraný jeho veku a opotrebeniu.  

 

2.   Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

 

3.   Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Košice 

      (www.kosice.sk). 

 

4.   Dňom účinnosti tejto zmluvy sa  ruší Zmluva o výpožičke  č.  2015002264.        

 

5.   Zmluva  je  vyhotovená  v  4 rovnopisoch,  z ktorých  3 dostane  predávajúci  a 1  kupujúci. 

 

 

V  Košiciach, dňa                  ____________                    ____________ 

 

 

                  

 

 

 

 

                      –––––––––––––––––––––––––                  ––––––––––––––––––––––– 

                          ZA   PREDÁVAJÚCEHO                            ZA   KUPUJÚCEHO 
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