Prezídium SZB č.25

Zápis elektronického hlasovania per rollam č. 25 z Prezídia SZB,
zo dňa 2.5.2022
____________________________________________________________
Začiatok hlasovania: 1.5.2022
Koniec hlasovania: 2.5.2022 do 24:00
Prezidentovi SZB, Viceprezidentom SZB, na schválenie, kontrolór SZB, GS na vedomie.

P. Vozár predkladá na schválenie kúpu ratraku Kässbohrer od Obce Štrba v hodnote 65 000 EUR a zároveň
predkladá na schválenie Kúpnu zmluvu v prílohe.
Zdôvodnenie:
Obec Štrba opakovane vyhlásila na predmet kúpy Obchodnú verejnú súťaž (OVS) v minimálnej
navrhovanej sume 72 000 EUR. V uskutočnených OVS žiadny uchádzač neponúkol minimálnu požadovanú
sumu. Zástupca výrobcu ratraku Kässbohrehr odhadol hodnotu stroja na 65 000 EUR. Preto SZB podalo na
obec Štrba žiadosť o odkúpenie ratraku v sume určenej zástupcom výrobcu vo výške 65 000 EUR.
Predaj predmetného motorového vozidla schválilo Obecné zastupiteľstvo v Štrbe na svojom zasadnutí dňa
21. 3. 2022 uzn. č. 281/2022 podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ako
prípad hodný osobitného zreteľa priamo pre SZB.
Financovanie kúpy ratraku bude z vlastných zdrojov SZB a táto kúpa bude taktiež zahrnutá v rozpočte SZB
pre rok 2022.

Hlasovanie prebieha podľa Smernice č. 3/2018 o prijatí rozhodnutia elektronickým hlasovaním.
Uznesenie č.25-22/1 z elektronického hlasovania
P-SZB schvaľuje kúpu ratraku Kässbohrer od Obce Štrba v hodnote 65 000 EUR.
Hlasovanie
ZA

7

PROTI

0

ZDRŽAL SA

0

Ľ. Machyniak, P. Vozár, M. Badáň, J. Lauková, O.Kosztolányi, P. Kazár, J.
Daubnerová

Hlasovali 7 členovia Prezídia SZB

Predsedajúci: P. Vozár v.r.
Zapísal: Z. Donovalová v.r.
Schválilo P-SZB 3.5.2022
Originál podpísaný listinný dokument je uložený na sekretariáte SZB
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PRÍLOHA

KÚPNA ZMLUVA č. 3/2022
v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami :
Predávajúci:

Názov:

Obec Štrba

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
a
Kupujúci:

Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Michal Sýkora, starosta obce
00326615
2021212765
Prima banka Slovensko, a. s.
SK13 5600 0000 0016 0366 7001

Názov:

Slovenský zväz biatlonu, občianske združenie

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica
Peter Vozár, prezident SBZ
35656743
2021116944
Slovenská sporiteľňa, a. s.
SK63 0900 0000 0003 0012 7054

I.
Predmet zmluvy
(1) Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj a kúpa snežného pásového vozidla zn. Kässbohrer
Pistenbully 100 AllSeason, VIN WKU4821MAAL011497, farba červená, rok výroby 2010
s príslušenstvom:
• kombinované pásy 1120 mm – 1 sada
• letné X-Truck pásy 975 mm – 1 sada,
• predná AWB radlica 3,1 m – 1 ks,
• zadná snehová fréza 3,1m – 1 ks,
• dvojstopovač pre zadnú snehovú frézu s posuvom pravého stopovača a minifrézami
stopovačov VarioTrackDesigner „Classic“ – 1 ks,
• 3- bodový záves vpredu s mech. a hydraulickým pohonom – 1 ks,
• mulčovač MERA SK 230 V – 1 ks.
(2) Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu predmetné motorové vozidlo za vzájomne
dohodnutú kúpnu cenu a kupujúci predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu
cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.
(3) Predaj predmetného motorového vozidla schválilo Obecné zastupiteľstvo v Štrbe na svojom
zasadnutí dňa 21. 3. 2022 uzn. č. 281/2022 podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
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II.
Kúpna cena a platobné podmienky
(1) Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy (vozidlo s príslušenstvom) vo
výške 65 000,00 EUR (slovom šesťdesiatpäť tisíc eur). Uvedená cena je konečná, nakoľko
predávajúci nie je platiteľom DPH.
(2) Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v plnej výške na účet predávajúceho do 30 dní od podpísania
tejto zmluvy (oboma zmluvnými stranami) – a to bezhotovostným prevodom na bankový účet
predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Až po riadnej úhrade uvedenej kúpnej ceny v plnej výške
je kupujúci oprávnený si prevziať predmet kúpy od predávajúceho.

(3) V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné vozidlo podľa tohto článku nebude
Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
Odstúpením sa Zmluva ruší od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom
plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia
písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy kupujúcemu.

III.
Stav predmetu kúpy (predmetného vozidla s príslušenstvom)
(1) Predávajúci vyhlasuje, že predmetné motorové vozidlo s vyššie uvedeným príslušenstvom:
- bolo používané,
- bolo riadne udržiavané,
- ku dňu podpisu tejto Zmluvy má najazdených 2455 mth,
- je vo veľmi dobrom technickom stave (primerane jeho veku a rozsahu jeho používania),
- nemá žiadne vady, ktoré by bránili riadnemu používaniu tohto vozidla a o ktorých by predávajúci vedel
v čase podpisu tejto zmluvy.
(2) Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho
obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy.

IV.
Termín, miesto dodania a spôsob plnenia
(1) Dodacia lehota predmetu kúpy je do 5 pracovných dní od riadneho zaplatenia dohodnutej
kúpnej ceny. Zmluvné strany si vzájomné dohodnú presný termín odovzdania a prevzatia
predmetného vozidla.
(2) Odovzdanie a prevzatie predmetného vozidla sa uskutoční na Štrbskom Plese. Prevzatie
vozidla bude potvrdené podpismi oboch zmluvných strán v preberacom protokole.
(3) Prepravu predmetného vozidla z miesta odovzdania (Štrbské Pleso) ku kupujúcemu si
zabezpečuje kupujúci na svoje náklady a zodpovednosť. Predávajúci zabezpečí na svoje náklady
naloženie predmetného (predávaného) vozidla na pristavené nákladné vozidlo zabezpečujúce
prepravu predmetného predávaného vozidla.
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V.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho po riadnom zaplatení uvedenej
kúpnej ceny momentom jeho prevzatia v mieste odovzdania.

VI.
Záverečné ustanovenia
(1) Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží dva.
(2) Táto zmluva nadobúda právoplatnosť podpísaním oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda
nasledujúci deň po dni zverejnenia.
(3) Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
(4) Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
(5) Zmluvné strany si obsah tejto zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu
s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

V Štrbe dňa: 03.05.2022
Za predávajúceho:

-----------------------------------------Michal S ý k o r a
starosta obce

V Banskej Bystrici dňa 03.05.2022
Za kupujúceho:

----------------------------------------Peter V o z á r
prezident SBZ

