OBEC SPIŠSKÝ HRHOV

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove dňa 5. 8. 2019.

K bodu rokovania číslo:

3.

Názov materiálu:

Úprava rozpočtu

Materiál obsahuje:

Návrh upraveného rozpočtu

Predkladá:

PhDr. Vladimír Ledecký
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Hrhov
schvaľuje
úpravu rozpočtu obce podľa predloženého
návrhu úpravy rozpočtu č. 9/2019
nasledovne:
Príjmová časť:

Návrh uznesenia:

BEŽNÉ PRÍJMY:
POLOŽKA 200:
- Školstvo – vlastné príjmy ZšsMš: + €
14.207,00
POLOŽKA 300:
- Školstvo – projekty: „Projekt vzdelávania č.
1 a Projekt vzdelávania č. 2“: + € 63.793,00
Spolu: + 78.000,00
Výdavková časť:
BEŽNÉ VÝDAVKY:
POLOŽKA 600:
- Školstvo – projekty: „Projekt vzdelávania č.

1 a Projekt vzdelávania č. 2“: + € 66.709,27
- Školstvo – bežné výdavky hradené
z vlastných príjmov školy: + 9.982,73
- Školstvo – hmotná núdza /príspevky
z ÚPSVaR/: - 2.400,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
POLOŽKA 700:
- Školstvo – nový kotol do školskej jedálne: +
€ 3.708,00
Spolu: + 78.000,00

OBEC SPIŠSKÝ HRHOV

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove dňa 5. 8. 2019.

K bodu rokovania číslo:

4.

Názov materiálu:

VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Spišský Hrhov

Materiál obsahuje:

Návrh VZN č. 2/2019 zverejnený na stránke obce

Predkladá:

PhDr. Vladimír Ledecký

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Hrhov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský
Hrhov č. 2/2019 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Spišský Hrhov.

OBEC SPIŠSKÝ HRHOV

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove dňa 5. 8. 2019.

K bodu rokovania číslo:

5.

Názov materiálu:

VZN č. 3/2019 o určení spoločného školského
obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je
obec Spišský Hrhov

Materiál obsahuje:

Návrh VZN č. 3/2019 zverejnený na stránke obce

Predkladá:

PhDr. Vladimír Ledecký

Návrh uznesení:

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Hrhov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský
Hrhov č. 3/2019 o určení spoločného
školského obvodu základnej školy, ktorej
zriaďovateľom je obec Spišský Hrhov.

OBEC SPIŠSKÝ HRHOV

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove dňa 5. 8. 2019.

K bodu rokovania číslo:

6.

Názov materiálu:

VZN č. 4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN
obce Spišský Hrhov č. 4/2009 o určení názvu ulíc

Materiál obsahuje:

Návrh VZN č. 4/2019 zverejnený na stránke obce

Predkladá:

PhDr. Vladimír Ledecký

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Hrhov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský
Hrhov č. 4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský
Hrhov č. 4/2009 o určení názvu ulíc

OBEC SPIŠSKÝ HRHOV
Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove dňa 5. 8. 2019.

K bodu rokovania číslo:

7.

Názov materiálu:

Prestupné bývanie

Materiál obsahuje:

GP, Návrh zmluvy

Predkladá:

PhDr. Vladimír Ledecký

Návrh uznesenia:

Návrh zmluvy:
Kúpna zmluva
(pozemok)
Zmluvné strany:
Predávajúci:

obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
zapísaný v registri
zastúpený
bankové spojenie
číslo účtu

Hrhovské služby s.r.o.
SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
36593168
2022011178
SK2022011178
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:
Sro, Vložka číslo: 16561/V
PhDr. Vladimírom Ledeckým – konateľ spoločnosti
UniCredit Bank
SK56 1111 0000 0066 2610 8002

zastúpená
Sídlo
IČO
DIČ
bankové spojenie
číslo účtu

Obec Spišský Hrhov
PhDr. Vladimírom Ledeckým – starosta obce
SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
00329592
2020717853
VÚB a.s.
SK32 0200 0000 0009 2602 8592

Kupujúci:

uzatvárajú túto zmluvu:
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Spišský Hrhov, vedených Okresným úradom v Levoči, katastrálny odbor, na LV č. 1793, a to:
pozemkov registra C - KN parcela č. 3034/1 orná pôda o výmere 41 890 m 2 , ktorý bol
geometrickým plánom č. G1-235/19 vyhotoveným geodetom Ing. Milošom Ondrušom rozdelený
na parcely 3034/1 orná pôda o výmere 39 321 m2 a parcela č. 3034/2 orná pôda o výmere 2 335
m2 , ktorý bol geometrickým plánom č. G1-235/19 vyhotoveným geodetom Ing. Milošom
Ondrušom rozdelený na parcely 3034/2 orná pôda o výmere 2 304 m 2, 3034/4 ostatná plocha
o výmere 1 323 m2 a 3034/5 orná pôda o výmere 1 277 m2.
Predmetom prevodu sú pozemky registra C - KN parcela č. 3034/4 ostatné plochy o výmere
1 323 m2 a parcela č. 3034/5 orná pôda o výmere 1 277 m2.
2. Predávajúci touto zmluvou predáva a kupujúci kupuje pozemky registra C - KN parcela č. 3034/4
ostatné plochy o výmere 1 323 m 2 a parcela č. 3034/5 orná pôda o výmere 1 277 m 2,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Spišský Hrhov, do výlučného vlastníctva v celosti, podiel
1/1.

Článok II.
Kúpna cena
1. Na základe dohody zmluvných strán a uznesenia obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove č.
__/2019 zo dňa _. _. 2019 predávajúci predáva a kupujúci kupuje pozemok uvedený v článku I.
tejto zmluvy za cenu 1,– €, slovom jedno euro.

2. Kúpna cena bude kupujúcim uhradená bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený
v tejto zmluve. Kupujúci po úhrade kúpnej ceny bezodkladne požiada Správu katastra Levoča o
povolenie vkladu tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.

Článok III.
Vlastnícke právo
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu prevodu dňom právoplatnosti rozhodnutia
Okresného úradu v Levoči, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva z tejto zmluvy
do KN.
2. Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností v lehote uvedenej v § 32 ods. 1 zákona č.
162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv
k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 162/1995 Z.z.“) uhradí
kupujúci.
3. Návrh na vklad vlastníckeho práva z tejto zmluvy do KN na Okresný úrad v Levoči, katastrálny
odbor podá kupujúci po podpísaní zmluvy oboma stranami.
Článok IV.
Vyhlásenia zmluvných strán
1. Kupujúci vyhlasuje, že hranice a stav predmetu prevodu je mu známy a predmet prevodu prijíma a
kupuje bez výhrad, v stave v akom stojí a leží ku dňu podpisu tejto zmluvy.
2. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete prevodu neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné
právne povinnosti alebo práva tretích osôb.
3. Kupujúci do užívania predmetu prevodu vstúpi dňom právoplatnosti povolenia vkladu vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností.
Článok V.
Spoločné ustanovenia
1. Odpredaj nehnuteľností v zmysle čl. I tejto zmluvy schválilo Obecné zastupiteľstvo v Spišskom
Hrhove uznesením č. __/2019 na svojom zasadnutí konanom dňa _. _. 2019 v prospech
kupujúceho za podmienok ustanovených touto zmluvou.
Článok VI.
Platnosť a účinnosť
1.
2.

3.
4.

Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení Obec
Spišský Hrhov zverejní na webovom sídle obce.
O zverejnení zmluvy podľa ods. 2/ svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Obec Spišský
Hrhov vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
Táto zmluva nadobúda účinnosť právoplatnosťou rozhodnutia Okresného úradu v Levoči,
katastrálny odbor o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Obec Spišský Hrhov
predloží správe katastra písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Písomné potvrdenie
o zverejnení zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená výlučne formou písomných a očíslovaných
dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu. Každá zmluvná
strana dostane po 2 vyhotoveniach a 2 vyhotovenia budú tvoriť prílohu návrhu na vklad.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá po ich
vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez tiesne a nápadne
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Spišskom Hrhove dňa _. _. 2019

kupujúci

predávajúci

OBEC SPIŠSKÝ HRHOV

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove dňa 5. 8. 2019.

K bodu rokovania číslo:

8.

Názov materiálu:

Žiadosť Zberný dvor

Materiál obsahuje:
Predkladá:

Návrh uznesenia:

PhDr. Vladimír Ledecký
Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Hrhov
schvaľuje
- predloženie
žiadosti
o nenávratný
finančný príspevok s názvom: „Zberný
dvor Spišský Hrhov“ v rámci výzvy
s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32,
- zabezpečenie
celkového
spolufinancovania projektu zo strany
obce Spišský Hrhov vo výške min. 5%,
t. j. v sume 86 499,00 EUR, z celkových
oprávnených výdavkov
1 729 980,00 EUR.

OBEC SPIŠSKÝ HRHOV

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove dňa 5. 8. 2019.

K bodu rokovania číslo:

9.

Názov materiálu:

Pridelenie bytov

Materiál obsahuje:

Zoznam žiadostí o pridelenie bytov r. 2019

Predkladá:

PhDr. Vladimír Ledecký
I. Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Hrhov
schvaľuje
prenájom 1-izbového bytu v bytovom dome
Grófska 325/33 pre ..............................
Náhradníci: 1.
2.

Návrh uznesenia:

II. Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Hrhov
schvaľuje
prenájom 2-izbového bytu v bytovom dome
Komenského 331/20 pre ..............................
Náhradníci: 1.
2.

OBEC SPIŠSKÝ HRHOV

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove dňa 5. 8. 2019.

K bodu rokovania číslo:

10.

Názov materiálu:

Prenájom priestorov

Materiál obsahuje:

Nájomná zmluva

Predkladá:

PhDr. Vladimír Ledecký

Návrh uznesenia:

Návrh zmluvy:

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Hrhov
schvaľuje
uzatvorenie Nájomnej zmluvy na nebytové
priestory v bytovom dome na ul. Čsl.
Armády
280/33,
Spišský
Hrhov
s
Občianským
združením
Parlament
Právnikov (v prebiehajúcom konaní na
zmenu názvu Dvakrát dobre), IČO:
42344310. Doba nájmu je od 15.08.2019 na
dobu neurčitú. Mesačné nájomné bude vo
výške 48,00 €/1 mesiac.

NÁJOMNÁ ZMLUVA
uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
zákona č. 116/1990 Zb. a § 261 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník /ďalej v texte
len zmluva/ v znení:

Článok I.
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Obec Spišský Hrhov
SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO: 00329592
DIČ: 2020717853
Číslo účtu: SK32 0200 0000 0009 2602 8592
Štatutárny orgán: PhDr. Vladimír Ledecký – starosta obce
(ďalej len „prenajímateľ“)
a
Nájomca:
Občianske združenie Parlament Právnikov (v prebiehajúcom konaní na zmenu názvu
Dvakrát dobre)
IČO: 42344310
Číslo účtu: 1238204008/1111

(ďalej aj ako „nájomca“)
(spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

Článok II.
Predmet a účel nájmu
1. Prenajímateľ je vlastníkom budovy – Bytový dom v Spišskom Hrhove, nachádzajúcej sa v
k.ú. Spišský Hrhov, postavenej na parc. č. 376/2, na ul. ČSA 280/33, zapísanej na LV č.
1085 vedenom Správou katastra Levoča.
2. Prenajímateľ za nižšie uvedených podmienok prenajíma nájomcovi:

časť budovy – 1 miestnosť – nebytové priestory o výmere 52,10 m2 na účely založenia
sociálneho podniku, komunitných podujatí, mentoringu a workshopov, zvyšovania
právneho aj spoločenského povedomia o sociálnom podnikaní, zamestnávania
znevýhodnených uchádzačov na trhu práce a seniorov za účelom výroby drobnej
bižutérie, krajčírskych výrobkov a malých krajčírskych úprav.

Článok III.
Vznik a zánik nájmu
1. Nájom je dohodnutý na dobu neurčitú od 15.8.2019 s prístupom do predmetu nájmu 7 dní
v týždni.
2. Výpovedná lehota je 6 mesiacov od podania písomnej výpovede nájomného vzťahu, alebo
dohodou obidvoch zmluvných strán.
3. V prípade ukončenia nájmu je nájomca povinný vrátiť prenajaté priestory v stave
zodpovedajúcom stavebným úpravám vykonaným so súhlasom prenajímateľa.

1.

2.

3.

4.

Článok IV.
Úhrada za nájom a služby spojené s nájmom
Nájomné za predmet nájmu je stanovené dohodou zmluvných strán v sume:
48,- € /1 mesiac za prenájom nebytových priestorov uvedených v čl. II ods. 2. Splatnosť
nájomného je vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Nájomca je povinný uhrádzať prenajímateľovi zálohové preddavkové platby za dodané
služby spojené s nájmom vo výške, ktorú určí prenajímateľ, bezhotovostným prevodom
v prospech účtu prenajímateľa.
Prenajímateľ vykoná každoročne zvyčajne do 31. 5. príslušného roka vyúčtovanie
dodávok služieb spojených s nájmom, v ktorom vyčísli preplatky alebo nedoplatky
nájomcovi.
Počas trvania nájmu je prenajímateľ oprávnený kedykoľvek oznámiť nájomcovi písomne
zmenu výšku preddavkovej zálohovej platby za spotrebu služieb spojených s nájmom,
pokiaľ táto zmena bude dôvodná /zmena cien energií, spotreba nájomcom a iné/. Takto
zmenenú výšku zálohy je nájomca povinný riadne a včas uhradiť.

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Prenajímateľ sa zaväzuje:
- odovzdať nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie a v tomto
stave ho na svoje náklady udržiavať,
- umožniť nájomcovi užívať predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto zmluvou
a zabezpečiť mu nerušený výkon práv spojených s nájmom.
2. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup do prenajatých priestorov a vykonať
kontrolu, či nájomca užíva predmet nájmu v súlade s účelom a spôsobom dohodnutým v
tejto zmluve.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody,
ktorá presiahne zmluvnú pokutu.
4. Nájomca sa zaväzuje:
- užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou a len pre svoje potreby a
takým spôsobom, aby svojou činnosťou nerušil ostatných nájomníkov,

-

-

-

-

bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu tých opráv a prác, ktoré má
urobiť prenajímateľ a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá
nesplnením tejto povinnosti vznikla,
znášať obmedzenie v užívaní predmetu nájmu v rozsahu potrebnom na vykonanie
opráv,
zodpovedať v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatého priestoru a
zaväzuje sa pred začatím prevádzky vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie
vzniku požiaru, resp. inej havárie,
plniť všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri
práci, ochrane majetku, hygienických a protipožiarnych predpisov,
nevykonávať stavebné úpravy ani iné podstatné zmeny na predmete nájmu bez
predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa neprenechať predmet nájmu do užívania
tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa riadne a včas
platiť nájomné,
udržiavať čistotu v prenajatých a v priľahlých priestoroch.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva sa uzatvára na základe uznesenia č. ....... zo dňa ........
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke
prenajímateľa www.spisskyhrhov.sk, a to v súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
a súhlasí so zverejnením obsahu zmluvy.
4. Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po
dve vyhotovenia zmluvy.
5. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať písomnými dodatkami, podpísanými oboma
zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie písomnosti sa rozumie doručenie na adresu
uvedenú v záhlaví zmluvy alebo osobné doručenie zmluvnej strane, každú zmenu adresy
sú zmluvné strany povinné neodkladne oznámiť.
7. Za účelom splnenia podstatných podmienok dojednaných v tejto zmluve je nájomca
povinný bez meškania oznámiť prenajímateľovi akékoľvek zmeny údajov zapisovaných
do registra ako aj zmeny údajov, uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, pod nátlakom alebo za
iných nápadne nevýhodných podmienok, ustanovenia zmluvy si prečítali a ich obsahu
porozumeli, na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.

Spišský Hrhov ..........
_______________________
Prenajímateľ

Spišský Hrhov ...........
_______________________
Nájomca

OBEC SPIŠSKÝ HRHOV
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11.

Názov materiálu:

Prenájom pozemkov

Materiál obsahuje:

Žiadosti o prenájom pozemkov

Predkladá:

PhDr. Vladimír Ledecký

Návrh uznesenia:

I. Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Hrhov
schvaľuje
uzatvorenie Nájomnej zmluvy na pozemok,
parcela číslo 642/4, o výmere 40 m2 medzi
obcou Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský
Hrhov a Annou Kellerovou, trvale bytom
Pisarovská 458/32, 053 02 Spišský Hrhov
a jej manželom Mgr. Ľubošom Kellerom,
trvale bytom Ul. J. Czauczika 1644/4, 054 01
Levoča. Doba nájmu je od 01.09.2019 na dobu
neurčitú. Nájomné bude vo výške 2,22 €/
1 rok.
II. Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Hrhov
schvaľuje
uzatvorenie Nájomnej zmluvy na pozemky,
parcela číslo 642/10, o výmere 67 m2 a časť
parcely číslo 2367/1, o výmere 75 m2 medzi
obcou Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský
Hrhov a Bc. Gabrielom Jeníkom, trvale
bytom Pisarovská 432/37, 053 02 Spišský
Hrhov. Doba nájmu je od 01.09.2019 na dobu
neurčitú. Nájomné bude vo výške 7,88 €/
1 rok.
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12.

Názov materiálu:

Zrušenie predkupného práva

Materiál obsahuje:

Žiadosť

Predkladá:

PhDr. Vladimír Ledecký

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Hrhov
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zrušení vecného práva
– predkupného práva medzi obcou Spišský
Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov a Mgr.
Michalom Bašistom a Mgr. Janou Bašistovou,
rod.
Petríková, obaja
trvale bytom
Pisarovská 465/42, 053 02 Spišský Hrhov
k nehnuteľnostiam C KN 524/15, druh
pozemku orná pôda o výmere 335 m2 a C KN
524/16, druh pozemku orná pôda o výmere
611 m2, katastrálne územie Spišský Hrhov,
zapísaných na LV č. 1054.
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13.

Názov materiálu:

Odkúpenie pozemku

Materiál obsahuje:

GP, Kúpna zmluva

Predkladá:

PhDr. Vladimír Ledecký

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Hrhov
schvaľuje
kúpnu zmluvu na odkúpenie pozemku,
parcela C KN 148/3, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere
25 m2, zapísaná na LV č. 76 od Jána Jacka,
trvale bytom Štúrova 56/19, 053 02 Spišský
Hrhov za cenu 10 €/m2.

Návrh zmluvy:

KÚPNA ZMLUVA
Uzavretá medzi zmluvnými stranami, ktorými sú:
1. Ján Jacko, rod. Jacko, narodený 12. 03. 1964, r. č.: 640312/6675, bytom Štúrova
56/19, 053 02 Spišský Hrhov,
ďalej ako „predávajúci“
na strane jednej
2. Obec Spišský Hrhov, zastúpená starostom PhDr. Vladimírom Ledeckým, SNP 10, 053
02 Spišský Hrhov, IČO: 00 32 9592, DIČ: 2020717853,
ďalej ako „kupujúci“
na strane druhej
v doleuvedenom mieste a čase, podľa § 588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky
zákonník), v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov, po prehlásení týchto
zmluvných strán, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že sú spôsobilí na právne úkony,
takto:

Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Predávajúci je bezpodielovým vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Spišskom
Hrhove, zapísanej v katastri nehnuteľností (ďalej len „KN“) Okresného úradu Levoča,
katastrálneho odboru (ďalej len „katastrálny odbor“) na liste vlastníctva č. 76, kat. úz.
Spišský Hrhov, a to pozemku – parcela registra C KN číslo 148/3 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 25 m2, a to Ján Jacko, rod. Jacko, narodený 12. 03. 1964, r. č.:
640312/6675, bytom Štúrova 56/19, 053 02 Spišský Hrhov v podiele 1/1-ina.

2. Predávajúci týmto v celosti predáva svoj podiel uvedený v čl. I.1. tejto zmluvy
k pozemku – parcela registra C KN číslo 148/3 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 25 m2 kupujúcemu v jeho dobre známom stave a v minimálne takom,
v akom sa nachádzal v deň podpisu tejto zmluvy a kupujúci ho takto kupuje do
výlučného vlastníctva v podiele 1/1-ina za kúpnu cenu dohodnutú v čl. II. tejto
zmluvy.

3. Predávajúci vyhlasuje, že svoj podiel k nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. tejto zmluvy
prevádza na kupujúceho so všetkými súčasťami, príslušenstvom, právami
a povinnosťami a kupujúci ju takto nadobúda.
4. Kúpa pozemku bola schválená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Spišskom Hrhove č. __/2019 zo dňa __. __. 2019.

Čl. II.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Dohodnutá kúpna cena je 10 €/m2, t.j. spolu 250 € (dvestopäťdesiat eur).
2. Dohodnutá kúpna cena uvedená v čl. II.1. tejto zmluvy bude kupujúcim uhradená
v hotovosti do rúk predávajúceho.

Čl. III.
Stav predmetu zmluvy
1. Predávajúci prehlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti nespočívajú žiadne ťarchy,
bremená či právne vady.
2. Kupujúci prehlasuje, že sa so stavom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom prevodu
podrobne, v rámci možností, oboznámil na obhliadke na mieste samom a v takom
stave v akom sa nachádzala v deň podpisu tejto zmluvy predmet zmluvy kupuje.
3. Predávajúci prehlasuje, že nie je voči nemu vedené súdne konanie alebo exekučné
konanie, správne konanie, že nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, nebol
vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie na jej majetok, ktorý je predmetom
tejto zmluvy, že nie je mu známe žiadne konania alebo práva zo strany tretích osôb,
týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorá je predmetom prevodu, ktoré by mohli mať za
následok obmedzenie vlastníckeho práva k týmto nehnuteľnostiam.
4. Predávajúci prehlasuje, že po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami
nezriadi k nehnuteľnosti uvedenej v čl. I.3. tejto zmluvy, ktorá je predmetom
prevodu, žiadne práva v prospech tretích osôb a že nie sú a ani nebudú urobené
žiadne kroky zo strany predávajúceho k zriadeniu takýchto práv.
5. Predávajúci prehlasuje, že neuzavrel s inou osobou, okrem kupujúceho kúpnu zmluvu
na nehnuteľnosť citovanú v čl. I.3. tejto zmluvy. Predávajúci tiež vyhlasuje, že

neuzavrel so žiadnou osobou zmluvu o budúcej nájomnej zmluve, nájomnú zmluvu
a ani žiadnu inú zmluvu, ktorá by akýmkoľvek spôsobom obmedzovala vlastnícke
právo kupujúceho k predmetu tejto zmluvy.

Čl. IV.
Osobitné ustanovenia
1. Táto zmluva je podkladom pre vykonanie vkladu vlastníckeho práva do KN v prospech
kupujúceho, s čím zmluvné strany súhlasia. Návrh na vklad podá kupujúci.
2. Kupujúci berie na vedomie, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej v čl. I.3.
tejto zmluvy nadobudne až dňom právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru
o povolení vkladu vlastníckeho práva do KN.
3. Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený s predmetom zmluvy nakladať, že zmluvu
neuzavrel v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že nemá žiadne finančné či
iné nároky (požiadavky) okrem v tejto zmluve dohodnuté, a spolu s kupujúcim
prehlasujú, že nie sú im známe žiadne okolnosti brániace riadnemu uzavretiu tejto
zmluvy.

Čl. V.
Ostatné dojednania
1. Správny poplatok za vykonanie vkladu vlastníckeho práva do KN a finančné náklady
spojené s vyhotovením geometrického plánu uhradí kupujúci, poplatky spojené
s verifikáciou podpisov uhradí spoločne a nerozdielne kupujúci.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytne kupujúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na
to, aby kupujúci k predmetu zmluvy nadobudli vlastnícke právo.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho
odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do KN. Týmto dňom prechádzajú
vlastnícke práva a povinnosti na kupujúceho.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými
prejavmi viazané až do rozhodnutia katastrálneho odboru.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v 5-tich rovnocenných exemplároch, z ktorých sú dve pre
katastrálny odbor, dve pre kupujúceho a jedna pre predávajúceho.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že sa oboznámili s obsahom tejto
zmluvy, že táto bola dojednaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne
a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné
strany svojimi podpismi potvrdzujú svoj súhlas so znením tejto kúpnej zmluvy.

V Spišskom Hrhove dňa __. __. 2019

...........................................................
Predávajúci – Ján Jacko

...........................................................
Kupujúci – Obec Spišský Hrhov
zastúpená starostom PhDr. V. Ledeckým
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14.

Názov materiálu:

Žiadosť ŠFRB – doplnenie uznesenia

Materiál obsahuje:
Predkladá:

PhDr. Vladimír Ledecký
I. Obecné
Hrhov

Návrh uznesenia:

zastupiteľstvo

obce

Spišský

schvaľuje
súhlas so zabezpečením záväzku voči ŠFRB
na základe zmluvy o úvere č. 700/70/2019
výškou istiny 17 340 €. Predmetom zálohy sú
nehnuteľnosti v katastrálnom území obce
Spišský Hrhov:
Administrovaná budova - Obecný úrad, súp.
č. 230, Spišský Hrhov na pozemku C KN
parcelné číslo 467/1 a pozemok C KN
parcelné číslo 467/1 zastávane plochy
a nádvoria o výmere 145m² v podiele 1/1.
II. Obecné
Hrhov

zastupiteľstvo

obce

Spišský

schvaľuje
Súhlas so zabezpečením záväzku voči ŠFRB
na základe zmluvy o úvere č. 700/66/2019
výškou istiny 54 670,00 €. Predmetom zálohy
sú nehnuteľnosti v katastrálnom území obce
Spišský Hrhov:
Administrovaná budova - Obecný úrad, súp.

č. 230, Spišský Hrhov na pozemku C KN
parcelné číslo 467/1 a pozemok C KN
parcelné číslo 467/1 zastávane plochy
a nádvoria o výmere 145m² v podiele 1/1.
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15.

Názov materiálu:

Riešenie dopravnej situácie na ul. Pisarovskej

Materiál obsahuje:
Predkladá:
Návrh uznesenia:

PhDr. Vladimír Ledecký

