
Kúpna zmluva 
uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

medzi:

Predávajúci: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Americká trieda 15, 040 13 Košice

Štatutárny zástupca: Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta
IČO: 00 6910 71
IB AN: SK09 5600 0000 0065 1543 9001
(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci: Mgr. Marta Baxová
Bydlisko:

(ďalej len „kupujúca“)
Článok 1 - Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj hnuteľného majetku mestskej časti - vysávač značky
Zelmer-Solaris. Ide o hnuteľný vyradený majetok, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude 
slúžiť predávajúcemu na plnenie jeho úloh v rámci predmetu jeho činnosti. Tento majetok je 
vedený v operatívnej evidencii mestskej časti.
2. Na základe záverov vyraďovacej a likvidačnej komisie zo dňa 24.5.2022 bol predmet 
tejto zmluvy ponúknutý na odpredaj za symbolickú cenu 5 Eur zamestnankyni mestskej časti 
Mgr. Marte Baxovej.
3. Kupujúca zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu do pokladne mestskej časti do 5 dní od 
podpísania kúpnej zmluvy.

Článok 2 - Nadobudnutie vlastníckeho práva
1. Zaplatením kúpnej ceny a prevzatím predmetu kúpy kupujúca nadobudne k predmetu
zmluvy vlastnícke právo.
2. Kupujúca prehlasuje, že sa oboznámila s technickým stavom predmetu kúpy a v takom 
stave ho aj preberá.

Článok 3 - Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.3 a § 8 ods.3, písm. d) Zásad 
hospodárenia s majetkom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, občianskym zákonníkom 
a súvisiacimi právnymi predpismi. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dva 
prevezme predávajúci a jedno vyhotovenie kupujúca.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle.

Mgr. Marta Baxová

Košice:

Mgr. Ing. Miloš Ihnát

Košice:


