
ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

uzatvorená podľa §588 a nasl. V spojení s § 50 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník     

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Názov: Miestna akčná skupina Vršatec 

Sídlo: Ľuborčianska 724/27, 914 41 Nemšová 

Zastúpená: Eva Hejduková,  

IČO: 42025303 

DIČ: 2022476445 

OZ registrované na MV SR pod číslom  VVS/1-900/90-31106-9 

 (ďalej len ako „ Predávajúci“) 

 

 a 

 

Názov: Obec Horná Súča 

Sídlo: Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča 

Zastúpená: Ing. Juraj Ondračka, starosta 

IČO: 00311561 

DIČ: 2021091479 

(ďalej len ako „ Kupujúci“) 

 

č1. II. 

Predmet prevodu 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom: 

- cvičebného náradia — Prvok A1 zostava – bradlá, hrazdy, rebrík, 

- cvičebného náradia — Prvok A2 trenažér chôdze pre dve osoby, 

- cvičebného náradia — Prvok A3 veslovací trenažér pre dve osoby, 

- cvičebného náradia — Prvok A4 výtlaky v sede pre dve osoby, 

-  cvičebného náradia — Prvok A5 naťahovacie zariadenie v sede na ramená pre dve 

osoby, 

- cvičebného náradia — Prvok A6 eliptický trenažér pre dve osoby, 

- cvičebného náradia — Prvok A7 prevrátený motýľ pre dve osoby, 

- figuríny v životnej veľkosti - kňaza Michala Rešetku.           

 

2. Vo veci nakladania s majetkom združenia bol uznesením Valného zhromaždenia MAS 

Vršatec,  zo dňa 31.3.2022 schválený odpredaj majetku Predávajúceho, vymedzeného v ods. 

1. tohto článku zmluvy, tvoriaci predmet prevodu podľa tejto zmluvy, a to v prospech 

Kupujúceho, ako člena MAS Vršatec. 

 

čl. III. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci sa s právnymi účinkami tejto zmluvy zaväzuje previesť vlastnícke právo k 

nehnuteľnostiam vymedzeným v čl. II. tejto zmluvy (ďalej aj len ako “predmet prevodu“) 

na kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje za nadobudnutie vlastníckeho práva v zmysle tejto 

zmluvy zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vo výške a spôsobom v zmluve dohodnutým. 

 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že k odovzdaniu a prevzatiu predmetu prevodu dôjde dňom 

podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami. 

 



čl. IV. 

Kúpna cena 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť’ Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 1,- EURO (slovom 

jedno euro) za celý predmet prevodu, a to v hotovosti pri podpise tejto zmluvy zmluvnými 

stranami. 

 

2. Predávajúci svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že prevzal od kupujúceho k svojim 

rukám kúpnu cenu vo výške vymedzenej v ods. 1. tohto čl. zmluvy a túto tak považuje za 

riadne a včas uhradenú kupujúcim. 

 

čl. V. 

Záverečné 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 a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je fotokópia Uznesenia Valného zhromaždenia MAS 

Vršatec zo dňa 31.3.2022 

3. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

 

4. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym 

orgánom z akéhokoľvek dôvodu prehlásené za neplatné, nedostatočne určité alebo 

nevykonateľné, zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom tejto zmluvy takúto 

neplatnosť, nedostatočnú určitosť alebo nevykonateľnosť takým spôsobom, aby bol zmysel 

tejto zmluvy naplnený. 

 

5. Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 

zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. 

 

6. Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží 1 (jedno) vyhotovenie po podpise zmluvy zmluvnými stranami. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvorili 

na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných 

podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

 

V Nemšovej, dňa...............                                                                V Hornej Súči, dňa............... 

 

Predávajúci:            Kupujúci: 

 

 

.................................................        ........................................... 

        Eva Hejduková               Ing. Juraj Ondračka 

predseda MAS Vršatec      starosta obce 


