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Kúpna zmluva 
uzavretá podľa  § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  

(ďalej aj len „zmluva“) 
 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

PREDÁVAJÚCI :   

 

Názov:    Obec Gemerská Poloma  

Sídlo:    Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma, SR 

IČO:     00328227 

DIČ:    2020961283 

Bankové spojenie:                 Všeobecná úverová banka 

Číslo účtu:                             SK91 0200 0000 0026 711 5051 

Zastúpená:                           Ing. Miroslav Michalka, starosta obce 

(ďalej ako „predávajúci“) 

 

a        

KUPUJÚCI :   

 

Obch. meno:              ČECH, s.r.o. 

Sídlo:                K Surdoku 9, 080 01 Prešov, SR 

IČO:                                   36 488 712 

DIČ :                                     2020015602 

IČ DPH:                       SK 2020015602 

Bank. spojenie:            Tatra banka, a.s. 

Č. účtu:             2625038147/1100 

Zápis:              Obchodný register OS Prešov, Oddiel : Sro, vložka č.14446/P  

Zastúpený:                       Ing. Viliam Čech, konateľ 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo „účastníci“) 

 

Čl. II. 
Predmet Zmluvy 

 
1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností, ktoré sú vedené 

Okresným úradom Rožňava, katastrálny odbor, obec Gemerská Poloma, katastrálne 
územie Gemerská Poloma, na liste vlastníctva č. 1348 ako:  
 
a) stavba:  súp. č. 486 – budova MŠ, spoluvlastnícky podiel 1/1, nachádzajúca sa na 

pozemku parcely registra „C“, parc. č. 1172, ako aj 

b) pozemok: parcela registra „C“, parc. č. 1172 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
156 m²,  spoluvlastnícky podiel 1/1, 
  
 (ďalej všetko spolu len „nehnuteľnosti“) 
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2. Súhlas s odpredajom nehnuteľnosti kupujúcemu (uzavretím tejto zmluvy) bol daný 
uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 12.11.2015, a to prostredníctvom predtým 
realizovanej verejnej obchodnej súťaže.  

3. Predávajúci  touto zmluvou prevádza na kupujúceho nehnuteľnosti, ktoré sú vedené na liste 
vlastníctva 1348, katastrálne územie Gemerská Poloma,  ako:  
 
a) stavba:  súp. č. 486 – budova MŠ, nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“, 

parc. č. 1172, ako aj 

b) pozemok: parcela registra „C“, parc. č. 1172 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
156 m²,   

ktoré sú v jeho výlučnom vlastníctve v podiele 1/1, a ktoré kupujúci nadobúda do svojho 
výlučného vlastníctva a zároveň sa kupujúci touto zmluvou zaväzuje zaplatiť 
predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu podľa čl. III. tejto zmluvy. 

4. Kupujúci hore uvedené nehnuteľnosti kupuje do svojho výlučného vlastníctva za účelom 
rekonštrukcie kupovanej nehnuteľnosti.  

5. Predmetom kúpnej zmluvy sú aj inžinierske siete v rozsahu: elektrická prípojka, vodovodná 
prípojka, kanalizačná a telekomunikačná prípojka. Všetky inžinierske siete sú 
v prevádzkyschopnom stave.  

 
Čl. III. 

Kúpna cena a jej splatnosť 

 
1. Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosti špecifikované v ustanovení bodu 1., článku 

II., tejto zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu v celkovej  výške 27 324,65 EUR (slovom: 
dvadsaťsedemtisíctristodvadsaťštyri eur šesťdesiatpäť centov),  do svojho výlučného 
vlastníctva. Z toho cena stavby predstavuje sumu 26 594,84 € (slovom: 
dvadsaťšesťtisícpäťstodeväťdesiatštyri eur osemdesiatštyri centov) a cena pozemku 
predstavuje sumu 729,81 € (slovom: sedemstodvadsaťdeväť eur osemdesiatjeden centov).  

2. Kúpnu cenu podľa predchádzajúceho bodu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu 
v troch splátkach: 
a) prvá splátka vo výške 1/3 je splatná do 31.12.2015,  
b) druhá splátka vo výške 1/3 je splatná do 15.2.2016,  
c) tretia splátka vo výške 1/3 je splatná do 31.3.2016.  

 
Čl. IV. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že sú v zmysle Občianskeho zákonníka svojimi 

zmluvnými prejavmi obsiahnutými v tejto zmluve viazaní okamihom jej podpísania a že 
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nadobudne účinnosť ku dňu povolenia vkladu 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Okresným úradom Rožňava, katastrálnym odborom 
do katastra nehnuteľností. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy, 
podajú na Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho práva k 
nehnuteľnostiam uvedeným bode 1. čl. II. tejto Zmluvy. Všetky poplatky týkajúce sa podania 
návrhu na vklad znáša predávajúci a kupujúci každý po polovici.  
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Čl. V. 
Právny a technický stav nehnuteľností  

a vyhlásenia zmluvných strán 
 
1. Predávajúci vyhlasuje, že predávané nehnuteľnosti sú v jeho výlučnom vlastníctve a 

nemajú žiadne právne vady, na nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy ani obmedzenia, 
nedoplatky na daniach ani poplatkoch, vecné bremená ani záložné práva. Predávajúci 
ďalej vyhlasuje, že nehnuteľnosti doteraz nikomu nescudzil, neprenajal, nedal do užívania 
ani nevložil do inej právnickej osoby. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že s nehnuteľnosťami je 
oprávnený nakladať. 

2. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že údaje v predložených dokladoch o vlastníctve 
nehnuteľností sú správne a pravdivé a zodpovedá  za to, že už žiadna iná osoba nemôže 
predložiť doklad o tom, že je vlastníkom alebo spoluvlastníkom predávaných 
nehnuteľností. 

3. Predávajúci vyhlasuje, že podpisom tejto zmluvy a nadobudnutím vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam v prospech kupujúceho, neprejdú na kupujúceho žiadne záväzky 
súvisiace s nehnuteľnosťami. 

4. Predávajúci prehlasuje, že nie je účastníkom žiadneho súdneho sporu alebo iného konania 
alebo iného sporu akýmkoľvek spôsobom sa dotýkajúceho alebo súvisiaceho 
s nehnuteľnosťami, dôsledkom ktorého by mohol byť vznik akéhokoľvek záväzku a/alebo 
nákladu a/alebo obmedzenia kupujúceho súvisiaceho s nehnuteľnosťami. 

5. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy z titulu 
nezaplatených platieb, ktoré je povinný  platiť príslušným dodávateľom elektrickej energie, 
plynu, vody a iné s tým, že predávajúci je povinný všetky prípadné dlhy, ktoré vznikli, alebo 
vzniknú ku dňu odovzdania nehnuteľností uhradiť. 

6. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predávaných nehnuteľností  z obhliadky na 
mieste samom a v tomto stave  tieto nehnuteľnosti kupuje do svojho vlastníctva. 

7. Kupujúci vyhlasuje, že má právnu spôsobilosť a oprávnenie podpísať túto zmluvu, 
vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy. Kupujúci ďalej 
vyhlasuje, že sa nevyskytla ani netrvá žiadna skutočnosť, ktorá by mu bránila v platnom 
uzatvorení tejto zmluvy. 

 
Čl. VI. 

Osobitné dojednania 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predávané nehnuteľnosti kupujúcemu do 7 
kalendárnych dní od podpísania zmluvy. Nehnuteľnosti budú v deň ich odovzdania 
a prevzatia uvoľnené a vypratané. Pri prevzatí a odovzdaní nehnuteľností bude spísaný 
protokol o odovzdaní a prevzatí (preberací protokol) podpísaný oboma zmluvnými 
stranami. Súčasne budú kupujúcemu odovzdané všetky kľúče vrátane náhradných 
k nehnuteľnostiam. Preberací protokol bude obsahovať stav nehnuteľností, ako aj aktuálny 
stav meračov plynu, vody a elektrickej energie.  

2. Zmluvné strany sú povinné si poskytnúť vzájomnú súčinnosť pri prehlasovaní vlastníkov 
nehnuteľností u dodávateľov všetkých energií. 

3. Nebezpečenstvo škody na nehnuteľnostiach prechádza na kupujúceho dňom ich 
protokolárneho prevzatia do užívania. 

 
Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
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nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky 
zákonník.  

2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne na základe dohody zmluvných strán. 
Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k tejto zmluve, ak ich k tomu vyzve príslušný 
Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor z dôvodu, že táto zmluva má formálne vady.    

3. Ak príslušný Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor vyzve účastníkov na doplnenie 
alebo zmenu návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
alebo s ním súvisiacich podaní alebo podkladov, zaväzujú sa účastníci bezodkladne 
vykonať takéto doplnenie alebo zmenu. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho jedno vyhotovenie pre každú zmluvnú 
stranu a dve vyhotovenia pre potreby návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

5. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. 

6. Účastníci vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, právny úkon bol 
urobený v predpísanej forme a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, zmluvné 
prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, na 
znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Gemerskej Polome dňa 16.11.2015 
 
 
Predávajúci :                                 Kupujúci : 
 
 
 
...........................................                                             ..................................................... 
   Ing. Miroslav Michalka                        Ing. Viliam Čech 
              starosta                                                                                   konateľ  
     
 
 

 


