
Zmluva o prevode majetku č. 315/21  

  

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka a § 6a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
medzi týmito zmluvnými stranami 

Odovzdávajúci : 

STAVART s.r.o.  

Zodpovedný zástupca Ing. Blažej Zubáč 

Čerenčianska 22 

97901 Rimavská Sobota  

IČO: 31644830 

 

Preberajúci:  

Obec Rimavské Janovce 

Starosta obce – Stanislav Krahulec  

so sídlom: Rimavské Janovce č. 301, 98001 Rimavské Janovce  

IČO: 00319058 

DIČ: 2021230420 

  

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

  

Odovzdávajúci je vlastníkom stavby – Rozšírenie verejného vodovodu obce Rimavské Janovce  časť 
Močiar, vetva A, na parcele KN- C  CKN 4852 (EKN 4852) v katastrálnom území obce Rimavské 
Janovce (ďalej aj len ako „predmet prevodu“). 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

(1) Odovzdávajúci touto zmluvou odovzdáva  stavbu  -  Rozšírenie verejného vodovodu obce 
Rimavské Janovce  časť Močiar, vetva A, do vlastníctva preberajúceho v rozsahu  podľa článku 1. 

(2) Prevod  predmetu majetku sa prevádza bezodplatne. 

(3) Skutočná cena majetku podľa článku 1   je  56 000.- EUR,    slovom  päťdesiaťšesťtisíc eur  

(4) Predmet prevodu majetku  sa prevádza dňom 15.7.2021. 

 

Článok 3 

Osobitné ustanovenia 

(1) Preberajúci prehlasuje, že sa oboznámil so stavom predmetu prevodu  a že preberá ho v takom 
stave, v akom stave je v čase odovzdávania. 

(2) Zmluvné strany ku dňu podľa článku 2 ods. 4 tejto zmluvy uskutočnia odovzdanie a prevzatie 
predmetu prevodu majetku podpisom tejto zmluvy. 

(3) Odovzdávajúci prehlasuje, že na predmete prevodu neviaznu žiadne ťarchy, obmedzenia ani iné 
práva tretích osôb. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1350961&f=3
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Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

(1) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne oprávnené na uzavretie tejto zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie 
je ničím obmedzená a rozumejú dôsledkom uzavretia tejto zmluvy. 

(2) Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomného dodatku. 

(3) Táto zmluva sa uzatvára v 3 vyhotoveniach, z ktorých  jedno vyhotovenie sú určené pre 
odovzdávajúceho a dva vyhotovenia sú určené pre preberajúceho .  

(5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.(10) 

  

  

V Rimavských Janovciach  dňa 15.7.2021 

  

  

  

_______________________                                                           _______________ 

za odovzdávajúceho                                                                       za preberajúceho:  
zodpovedný zástupca Ing. Blažej Zubáč Obec Rimavské Janovce  
STAVART s.r.o.,  Starosta obce – Stanislav Krahulec 
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