
  

 

 

 

 
 

 

Predávajúci:       VÚB Leasing, a. s. 

Mlynské nivy 1, 820 05  Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 31 318 045, DIČ: 2020369626, IČ pre DPH: SK2020369626 

Bankové spojenie:  

 

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 

313/B 

Konajúci:        Ing. Branislav Kováčik, predseda predstavenstva 

Ing. Ivona Bobkovičová, člen predstavenstva 

 

 

Kupujúci:   Obec Gemerská Poloma  

                      Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma 

                      IČO: 00328227 

                      zastúpená Ing. Miroslavom Michalkom – starostom obce 

 

uzatvárajú na základe ustanovenia §588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto kúpnu zmluvu 

 

Článok I. 
 

1.1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území Gemerská Poloma 

zapísanej na LV 34 parcela registra „C“ číslo:  
 

 1167/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 pod B1 v podiele 1/1. 
  

 

1.2. Na základe tejto zmluvy predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného 

vlastníctva parcelu registra „C“ číslo: 

 1167/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 -  podiel 1/1 

( ďalej len „ nehnuteľnosť “ ). 
 

1.3. Táto parcela je súčasťou ulice 9. mája. 
 

 

Článok II. 
 

2.1. Predávajúci predáva nehnuteľnosť podľa čl. I. tejto zmluvy za cenu 1,00 €/m2. 
  

2.2. Celková cena za 26 m2  činí 26,00 € ,  slovom dvadsať šesť eur. 

 
 

2.3. Kúpna cena bude vyplatená do 60 dní odo dňa, kedy mu bude Okresným úradom Rožňava   

       doručené rozhodnutie o vklade na účet predávajúceho. 

 

2.4. Predávajúci je povinný si splniť všetky daňové povinností, ktoré mu vyplývajú z platných 

       právnych predpisov. Kupujúci je povinný sa prihlásiť k dani z nehnuteľností v súlade s  

       platnými právnymi predpismi. 

 

Článok III. 
 

Predávajúci prehlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy, ani 

       obmedzenia vlastníckeho práva a že je oprávnený s nehnuteľnosťou nakladať. 
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3.2. Kupujúci vyhlasuje, že stav nehnuteľnosti je mu dobre známy a kupuje ho v takom stave  

       v akom sa nachádza v čase podpisu tejto zmluvy. Kupujúci výslovne vyhlasuje, že si neuplatní 

       žiadne nároky z vád predmetu kúpy a kupuje predmet kúpy tak „ako stojí a leží“. 

 

3.3. Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po dni odovzdania predmetu lízingu vyhotoviť protokol 

o prevzatí predmetu lízingu a najneskôr do siedmich dní ho doručiť predávajúcemu.  

 

3.4. Kupujúci vyhlasuje že má vo svojej držbe technickú dokumentáciu potrebnú na riadne užívanie 

        predmetu kúpy, všetky doklady, ktoré právny poriadok s používaním a vlastníctvom nehnuteľnosti 

       spája. 

 

Článok IV. 
 

4.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
 

4.2. Právne účinky z tejto zmluvy nastávajú v deň, kedy Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor 

rozhodne o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. 
 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva znáša   

       kupujúci a návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností 

       podá kupujúci. 

 

Článok V. 
 

5.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje v tejto zmluve, sú pravdivé a správne. 
 

5.2. Kupujúci vyhlasuje, že osobné údaje predávajúceho budú spracovávané v plnom rozsahu 

výhradne na účely uzavretia tejto zmluvy. 
 

5.3. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou.  
 
 

5.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne 

určitá a zrozumiteľná,  že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a že ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 

 

V Gemerskej Polome dňa 15.8.2017                                    

 

Predávajúci:                                                                              Kupujúci: 

 

 

 ........................................................                            
           Ing. Branislav Kováčik 

           predseda predstavenstva    
........................................................                                                                              

Obec Gemerská Poloma 

          zastúpená Ing. Miroslavom Michalkom 

                                 starostom 

 

  ........................................................                                      
Ing. Ivona Bobkovičová 

 člen predstavenstva 


