
K ú p n a   z m l u v a 

uzavretá podľa § 588 a nasl.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 

 

 

 

    Dominka Radványi, rod. Múčková,  

nar.:                                       ,  

bytom :                                  925 23 Jelka, Vŕbová  364/14 

IBAN:                                    

Bankové spojenie:                ČSOB, a.s.               

(ďalej ako „predávajúca“)  

 

a 

              Obec Jelka      

sídlo/miesto:     Mierová 959/17, 925 23 Jelka 

zastúpená:                  Ing. Imre Farkas, starosta obce  

IČO:              00 306 011   

Bankové spojenie    VÚB, a.s. 

IBAN:   SK63 0200 0000 0000 1882 9132 

 

(ďalej ako  „kupujúci“) 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúca – Dominika Radványi, nájomníčka priestorov  na bar „NIKA“  v celosti   je 

vlastníčkou zariadenie baru „ NIKA “. Touto zmluvou predáva nasledovné predmety do 

vlastníctva Obce Jelka:  

betónová garáž                                                                                                      400 € 

sedačky 11 ks cena za1 ks - 40 €                                                                          440 € 

stôl 4 ks cena za 1 ks 40€                                                                                      160 € 

      Celková cena predmetov  je 1000 € ( slovom jedentisíc EUR )  

Prevod hnuteľných vecí  do vlastníctva kupujúceho je realizovaný so súhlasom 

Obecného zastupiteľstva v súlade s uznesením  Obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 

22.03.2018,  uznesením č. 2c.,/2018/OZ-1. 

2. Predávajúca touto zmluvou predáva a kupujúci kupuje predmety do vlastníctva  obce 

v zmysle článku I. , bodu 1.  

3. Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený s hnuteľnosťou nakladať  a že na hnuteľnosti 

neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, záložné právo ani iné práva tretích osôb. 

 

4. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy sa oboznámili so stavom 

hnuteľnosti  a v takomto stave ich prijíma a kupuje bez výhrad. 

 

 

 

 

 



Článok II. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Kúpna cena za  hnuteľné veci  bola stanovená  dohodou účastníkov zmluvného vzťahu. 

Celková kúpna cena je 1000 Eur. ( slovom jedentisíc  Eur) 

 

2. Kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu  na účet predávajúceho . 

 

Článok III. 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci sa zaväzuje zverejniť túto zmluvu do 5 

kalendárnych dní odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami.  

 

2. Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 

jedno (1) vyhotovenie obdrží predávajúci, tri (3) vyhotovenia obdrží kupujúci . 

 

 

3.  Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a ich vôľa vyjadrená 

v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju bez akéhokoľvek nátlaku vlastnoručne podpísali. 

 

V Jelke, dňa 22.10.2018 

 

Predávajúca:      Kupujúci :  

           

 

       

 

 

 

-----------------------------------------------       -------------------------------------------------------- 

Dominika Radványi       Ing. Imre Farkas, starosta obce 

 

 
 
 
 
 
 


