
 

 

MESTO PODOLÍNEC  
N á m e s t i e  M a r i á n s k e  3 ,  0 6 5  0 3  P o d o l í n e c  

 
IČO: 00330132 �: +421 52 4391205, +421 52 4391206 Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa 
e-mail: mupodolinec@podolinec.eu �: +421 52 4391207 exp. Podolínec, č.ú. 2606110051/0200 

Kúpna zmluva 
 

v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „OZ“) 

medzi 
 
 

Predávajúcim: Mesto Podolínec 
Štatutárny zástupca: Ing. Daniel Marhevka – primátor mesta 
Sídlo:   Nám. Mariánske 3, 065 03  Podolínec 
IČO:   00330132 
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu:  2606110051/0200 
(ďalej len „prenajímateľ“) 

a 
 
Kupujúcim : Lesy mesta Podolínec, s.r.o., 
Štatutárny orgán: Ing. Pavel Homola - konateľ 
Sídlo: Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec 
IČO: 50 332 490 
DIČ:                           2120288148 
 (ďalej len „nájomca“). 
 

I. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1. Hnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Podolínec, ktorý je zahrnutý v protokole 
o odovzdaní a prevzatí majetku schváleným Mestským zastupiteľstvom dňa 23.6.2016. 
Predmet zmluvy sa prenajíma za účelom hospodárenia na lesných pozemkoch v zmysle 
zákona o lesoch 326/2005 Z.z. 
 

II. 
Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene nasledovne: 
a) 10% z nadobúdacej hodnoty hnuteľného majetku to  je 15 540,73 €. 
b) 10% z ceny splateného úveru za Traktor Zetor s príslušenstvom, ostatné splátky úveru 
prechádzajú na Lesy mesta Podolínec, s.r.o. to je 4500,00 € 
Kúpna cena za hnuteľný majetok bude uhradená v troch splátkach: 
-prvá splátka za rok 2016 vo výške 5 000,00 €  
-druhá splátka za rok 2017 vo výške 7 520,36 € 
-tretia splátka za rok 2018  vo výške 7 520,36 € 
Uvedené splátky kupujúci uhradí do 30.11. príslušného roka. 
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III. 
Vyhlásenie zmluvných strán 

 
1. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzatvorením zmluvy sa osobnou prehliadkou oboznámil so 
stavom hnuteľného majetku a kupuje ich v stave, v akom sa pri podpise zmluvy nachádzajú. 
2. Predávajúci vyhlasuje, že: 
a) je oprávnený s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné 
a určité a právny úkon je urobený v predpísanej forme, 
b) v čase uzavretia zmluvy je predmet kúpy bez tiarch, nezaťažený právami tretích osôb, 
c) po uzavretí tejto kúpnej zmluvy predmet kúpy nescudzí, nezaťaží záložným právom alebo 
vecným bremenom, ani iným právom v prospech tretej osoby, 
d) predmet kúpy neprenechal, a ani po podpísaní tejto zmluvy neprenechá do užívania tretej 
osobe. 
 
 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Uzavretie tejto zmluvy schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta Podolínec na svojom 
zasadnutí dňa 23.6.2016 uznesením č. x/2016.  
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Prenajímateľ je 
povinný zmluvu zverejniť do 5 pracovných dní od jej podpísania spôsobom stanoveným v § 
5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia. 
3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných číslovaných 
dodatkov k zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 
4. Zmluva sa podpisuje v troch vyhotoveniach, 1 vyhotovenie dostane nájomca, 2 
vyhotovenia prenajímateľ. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že bola 
uzatvorená po vzájomnom prejednaní jej obsahu podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne 
a zrozumiteľne, a že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok, čo 
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 
V Podolínci, dňa..................................................... 
 
 
 
 
...........................................      ................................... ..... 
    Ing. Daniel Marhevka                                                                          Ing. Pavel Homola 
       primátor mesta                                                                                        konateľ 
        prenajímateľ        nájomca 
 
    
          
 


