MESTO ROŽŇAVA
so sídlom Mestský úrad, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava
týmto vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa
§ 281 Obchodného zákonníka, v súlade s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Rožňave
č.124/2016 zo dňa 6.7.2016 a č.21/2017 zo dňa 23.2.2017 na predaj nehnuteľnosti
v katastrálnom území Rožňava vo vlastníctve mesta Rožňava :
-

novovytvorená parcela parc.č.KN C 223/3 zast.plocha s výmerou 350 m2, ktorá
je vytvorená z parcely parc.č.KN C 223/2 zast.plocha s výmerou 370 m2 zapísanej
na LV č.3001 zameraná Geometrickým plánom č.3/2017 zo dňa 3.2.2017,
vyhotoveným Ing. Tiborom Takáčom – Geoplán, so sídlom Šafárikova č.116
Rožňava

Popis nehnuteľnosti:
Pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti centra mesta, kde sú postavené obchodné,
administratívne a polyfunkčné budovy. Pozemok je v blízkosti prostriedku hromadnej
dopravy, s dobrou úpravou ciest. Poloha pozemku je obchodná. Pozemok je s možnosťou
napojenia na elektrickú sieť, miestny vodovod, kanalizáciu a plynovod. Občianska
vybavenosť je na uliciach v smere do centra mesta a v centre. Je to oblasť bez rušivých
vplyvov na okolie, bez vplyvu zápachu z priemyselnej, alebo poľnohospodárskej výroby.
Terén pozemku je rovinatý.
Podľa územného plánu mesta ide o zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou, ktoré
je určené zväčša na občiansku vybavenosť, pre budovy a zariadenia turistického ruchu, miesta
na zhromaždenie a pre obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb a zariadení.
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je vo výške 42,-€/ m2, určená Znaleckým posudkom č.
153/2016 zo dňa 21.10.2016, ktorý bol vypracovaný Ing. Dionýzom Dobosom, znalcom
v odbore stavebníctvo.
Podmienky súťaže :
1. Súťaž sa začína prvým dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mestského úradu
v Rožňave a na internetovej stránke mesta.
2. Výber kupujúceho sa vykoná podľa výšky ponúknutej kúpnej ceny navýšenej
o náklady vynaložené na vyhlásenie súťaže t.j. náklady za inzerciu, za vypracovanie
geometrického plánu a znaleckého posudku a podľa predloženého architektonického
návrhu riešenia predmetného územia podľa nasledovných kritérií:
K1: cena
K2: architektonický návrh

váha kritéria: 60 %
váha kritéria: 40 %

ktoré sa budú vyhodnocovať nasledovne:
ponuka kúpnej ceny uchádzača
K1 = –––––––––––––––––––––––––––––––––
najnižšia cena pre posudzovanie návrhov

x 60

pridelené poradie návrhu (najviac bodov pre najvhodnejší návrh )
K2 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 40
celkový počet uchádzačov
Výsledné poradie uchádzačov sa určí ako súčet bodov dosiahnutých za K1 a K2.
3. Účastník súťaže je povinný predložiť architektonickú štúdiu, vo formáte A4 alebo
A3, ktorá musí obsahovať:
-

situačný plán so zákresom návrhu riešenia predmetného priestoru
urbanisticko – architektonický návrh vrátane charakteristických pohľadov
(axonometria resp. vizualizácia navrhovanej hmotovopriestorovej štruktúry)
návrh riešenia predmetného územia po stránke urbanisticko-architektonickej, ktorý
bude rešpektovať pamiatkové územie: „Pamiatková zóna Rožňava“
návrh musí byť vyhotovený v písomnej a grafickej forme, v podrobnosti a rozsahu,
ktorý bude dostatočný pre úplné pochopenie navrhnutého riešenia

4. Účastník súťaže musí rešpektovať existenciu inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú
v predmetnej lokalite a pri výstavbe dodržať všetky podmienky dané správcami
a dodržať Zásady ochrany pamiatkového územia – pamiatková zóna Rožňava.
Vyjadrenia a situačné nákresy sú priložené v prílohe.
5. Na liste vlastníctva č.3001 je k predávanému pozemku zapísaná poznámka: Začatie
súdneho konania Okresného súdu Rožňava sp.zn.: 5C/47/2017 medzi účastníkmi Peter
Čech, nar.31.12.1971, bytom Útulná 11, 048 01 Rožňava c/a Mesto Rožňava
o zriadenie vecného bremena na parcele KN E p.2353 a KN C p.č.223/2. P-162/17 –
772/17 podľa Geometrického plánu č.8/2017 zo dňa 17.2.2017 vyhotoveného Ing.
Viktóriou Vajdovou, Šípková 575/34, Rožňava. Z parcely KN C 223/2 je odčlenený
Geometrickým plánom č.3/2017 zo dňa 3.2.2017 vyhotoveným Ing. Tiborom
Takáčom – Geoplán, Rožňava, pozemok, parc.č.KN C 223/3, ktorý je predmetom tejto
súťaže. Geometrické plány sú priložené v prílohe.
6. Úspešný uchádzač sa v kúpnej zmluve zaviaže, že sa bude starať o verejné
priestranstvo nachádzajúce sa na pozemku, parc.č.KN C 2274/3 zast. plocha
s výmerou 228 m2, zameraného Geometrickým plánom č.3/2017 zo dňa 3.2.2017
vyhotoveným Ing. Tiborom Takáčom - Geoplán, Rožňava, bude ho udržiavať v čistote
a v stave, aby bol zabezpečený prejazd motorovými vozidlami a v zimnom období
bude odstraňovať sneh a poľadovicu, na ktorý bude zriadené vecné bremeno – právo
prechodu a prejazdu motorových vozidiel v prospech vlastníkov nehnuteľností
parc.č.KN C 221/2, 221/4, 221/6,221/9,221/110, 222/1,222/2,22/3,2274/2 a 223/3
v zmysle uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.21/2017 zo dňa 23.2.2017.
7. Účastníkmi súťaže môžu byť právnické osoby a fyzické osoby staršie ako 18 rokov,
spôsobilé na právne úkony. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sa priamo
podieľajú na príprave vyhlásenia súťaže, členovia súťažnej komisie, prizvané osoby
a im blízke osoby. Účastníci musia mať splnené všetky daňové a iné povinnosti voči
mestu Rožňava, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obchodným
spoločnostiam, ktorých jediným spoločníkom a zakladateľom je mesto.
8. Najnižšia cena pre posudzovanie návrhov: 23 800,-€
9. Súťaže sa môžu zúčastniť tuzemské aj zahraničné právnické a fyzické osoby, ktoré
zaplatia zábezpeku vo výške 11 900,-€ na účet mesta Rožňava č. účtu IBAN SK 47
0200 0100 3000 2722 8582 vedený vo VÚB a. s. pobočka Rožňava, variabilný symbol
231 010.
10. Návrh do súťaže sa predkladá do podateľne Mestského úradu v Rožňave
v zapečatenej obálke s výzvou „ neotvárať“, na ktorej bude uvedené meno a adresa,

resp. sídlo účastníka a označenie „Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku
v k.ú. Rožňava, parc.č.KN C 223/3 “
11. Jeden účastník môže predložiť len jeden súťažný návrh.
12. V obálke účastník predloží:
a. doklad o zaplatení zábezpeky
b. doklad preukazujúci totožnosť účastníka súťaže, právnické osoby sú povinné
preukázať sa výpisom z obchodného registra, nie starším ako tri mesiace,
fyzické osoby výpisom zo živnostenského registra, nie starším ako tri mesiace,
resp. fotokópiou platného občianskeho preukazu
c. ponuku kúpnej ceny
d. architektonickú štúdiu podľa bodu 3
e. čestné vyhlásenie o tom, že má splnené všetky daňové a iné povinnosti voči
mestu Rožňava, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
a obchodným spoločnostiam, ktorých jediným spoločníkom a zakladateľom je
mesto
f. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR
č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ( len fyzické osoby )
g. doplnený návrh kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu podmienok súťaže
13. Obálka musí byť odovzdaná do podateľne Mestského úradu v Rožňave tak, aby jej
prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr dňa 19.4.2017 do 17.00 hod.
14. Návrh doručený po stanovenom termíne bude zo súťaže vyradený.
15. Návrh, ktorý nebude obsahovať všetky náležitosti podľa bodu 10 bude zo súťaže
vylúčený.
16. Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční po dohode záujemcov na odbore právnom
a správy majetku Mestského úradu v Rožňave. Tel. č. 058/ 77 73 217 a 058/77
73 215.
17. Súťažné návrhy budú vyhodnotené komisiou menovanou primátorom mesta dňa
20.4.2017 o 10.00 hod. na Mestskom úrade v Rožňave. Vyhodnotenie súťaže je
verejné a môže sa ho zúčastniť okrem účastníkov súťaže aj verejnosť.
Vyhlasovateľ súťaže bude písomne informovať všetkých účastníkov súťaže
o výsledku súťaže v lehote do 7 dní po overení zápisnice z vyhodnotenia súťaže
primátorom mesta.
18. Účastník súťaže, ktorého návrh bude vybraný, zaplatí kúpnu cenu zníženú o zaplatenú
zábezpeku a zvýšenú o náklady vynaložené na vyhlásenie predmetnej obchodnej
verejnej súťaže ( inzercia, vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku )
do 15 dní od doručenia oznámenia o vyhodnotení súťaže.
Kúpnu zmluvu uzavrie vyhlasovateľ s vybraným účastníkom až po zaplatení celej
výšky kúpnej ceny a to v lehote najneskôr 15 dní od doručenia oznámenia
o vyhodnotení súťaže úspešnému účastníkovi. Ak v tejto lehote nebude zaplatená
kúpna cena, súťaž sa ukončí ako neúspešná a zaplatená zábezpeka prepadá v prospech
vyhlasovateľa súťaže.
19. Zo súťaže bude vyradený uchádzač, ktorý má nezaplatené záväzky voči mestu
Rožňava a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obchodným
spoločnostiam, ktorých jediným spoločníkom alebo zakladateľom je mesto.
20. Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej
verejnej súťaži.
21. Neúspešným účastníkom súťaže sa vráti zábezpeka do 5 dní od oznámenia výsledkov
súťaže.

22. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako
neúspešnú, alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku obchodnej verejnej súťaže.

V Rožňave dňa 14.3.2017
Pavol B u r d i g a
primátor mesta

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
-

Geometrický plán č.3/2017
Geometrický plán č.8/2017
Návrh kúpnej zmluvy
Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí:
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice a situačný nákres
Slovak Telekom, a.s., Bratislava a situačný nákres 2 x
SPP Distribúcia, a.s., Bratislava a situačný nákres
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Rožňava a situačný nákres

K Ú P N A Z M L U V A č. .../.....
uzavretá podľa § 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
Predávajúci:

Kupujúci:

Mesto Rožňava
Štatutárny orgán: Pavol Burdiga, primátor mesta
Sídlo: Šafárikova č.29, 048 01 Rožňava
IČO: 328 758
DIČ: 2020937116
IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Rožňava
IBAN: SK 47 0200 0100 3000 2722 8582
...............................................
Sídlo / bydlisko: ............................................
IČO / r.č. .....................
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie: .....................................
IBAN: ...........................................

týmto uzatvárajú podľa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto kúpnu zmluvu (ďalej len
„Zmluva“) za nasledovných podmienok:
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom Zmluvy je:
1.1 záväzok Predávajúceho previesť do výlučného vlastníctva Kupujúceho (podiel
1/1) vlastnícke právo k Nehnuteľnosti uvedenej v článku III, ktorá je predmetom
prevodu a to spôsobom a za podmienok ďalej stanovených Zmluvou,
1.2 záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za prevádzanú Nehnuteľnosť
kúpnu cenu a to vo výške, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých
Zmluvou.
2. Na základe tejto Zmluvy:
2.1 Predávajúci predáva do výlučného vlastníctva Kupujúceho (podiel 1/1)
Nehnuteľnosti a
2.2 Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva (podiel 1/1) Nehnuteľnosť
a zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcim za prevádzanú Nehnuteľnosť kúpnu cenu
a to vo výške, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých Zmluvou.
Článok III.
Predmet kúpy
1. Predávajúci predáva v celosti Kupujúcemu a Kupujúci kupuje od Predávajúceho
v celosti nasledovnú Nehnuteľnosť:

pozemok, novovytvorená parcela parc.č.KN C 223/3 zast.plocha s výmerou 350 m2,
ktorá je vytvorená z parcely parc.č.KN C 223/2 zast.plocha s výmerou 370 m2
zapísanej na LV č.3001 zameraná Geometrickým plánom č.3/2017 zo dňa 3.2.2017,
vyhotoveným Ing. Tiborom Takáčom – Geoplán, so sídlom Šafárikova č.116 Rožňava
(ďalej len „ Nehnuteľnosť “).
2. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje Nehnuteľnosť so všetkými súčasťami
(známymi i neznámymi), ktoré sa na Nehnuteľnosti vzťahujú, do svojho výlučného
vlastníctva.
3. Kupujúci kupuje Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, za účelom jej
zastavania stavbou v súlade so záväznou časťou Územného plánu mesta Rožňava
vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením mesta Rožňava v znení zmien
a doplnkov v súlade so Zásadami ochrany pamiatkového územia – pamiatková zóna
Rožňava a v súlade s architektonickým návrhom riešenia územia, ktorý bol
vyhodnotený v rámci obchodnej verejnej súťaže ako najvýhodnejší návrh. Predávajúci
vyhlasuje, že predmetná Nehnuteľnosť je právne a technicky spôsobilá na tento účel
pri dodržaní podmienok a stanovísk vydaných príslušnými správcami inžinierskych
sietí, s ktorými bol Kupujúci oboznámený.
-

Článok IV.
Cena a spôsob zaplatenia
1. Kúpna cena je stanovená podľa víťazného návrhu, ktorý Kupujúci podal ako
uchádzač o predaj pozemku v obchodnej verejnej súťaži vo výške ....................... €,
slovom: ..................................... EUR.
2. Kupujúci zaplatí zostatok kúpnej ceny prevodom na účet Predávajúceho vo výške
.................. € v lehote do 15 dní od doručenia oznámenia o vyhodnotení súťaže. Kúpna
cena je znížená o zaplatenú zábezpeku vo výške ...............,- € a zvýšená o náklady
vynaložené na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže t. j. náklady na inzerciu vo výške
............... €, náklady na vyhotovenie geometrického plánu vo výške 165,- € a náklady
na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 60,- €.
Článok V.
Osobitné dojednania
1. Predávajúci vyhlasuje, že nehnuteľnosť nie je zaťažená žiadnymi právami tretích osôb
ako záložným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami alebo vecnými
bremenami, predkupnými právami alebo reštitučnými nárokmi okrem súdneho
konania Okresného súdu Rožňava sp.zn.: 5C/47/2017 medzi účastníkmi Peter Čech,
nar.31.12.1971, bytom Útulná 11, 048 01 Rožňava c/a Mesto Rožňava o zriadenie
vecného bremena na parcele KN E p.2353 a KN C p.č.223/2. P-162/17 – 772/17.
Časť Nehnuteľnosti o výmere 20 m2 je prenajatá na umiestnenie typizovaného
predajného stánku na predaj ovocia a zeleniny. Ide o dočasnú, časovo obmedzenú
stavbu bez pevných základov. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú so šesť
mesačnou výpovednou lehotou, ktorú predávajúci odovzdá kupujúcemu pri podpísaní
tejto zmluvy.
2. Kupujúci je povinný rešpektovať existenciu inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na
prevádzanej Nehnuteľnosti a v predmetnej lokalite a pri výstavbe dodržať všetky
podmienky dané správcami. Kupujúci prehlasuje, že je s týmito podmienkami
oboznámený a berie na vedomie, že predmet prevodu je zaťažený verejnými
inžinierskymi sieťami.

3. Kupujúci sa týmto zaväzuje, že sa bude starať o verejné priestranstvo nachádzajúce sa
na pozemku, parc.č.KN C 2274/3 zast. plocha s výmerou 228 m2, zameraného
Geometrickým plánom č.3/2017 zo dňa 3.2.2017 vyhotoveným Ing. Tiborom
Takáčom - Geoplán, Rožňava, bude ho udržiavať v čistote a v stave, aby bol
zabezpečený prejazd motorovými vozidlami a v zimnom období bude odstraňovať
sneh a poľadovicu.
4. Predávajúci vyhlasuje, že prevádzané Nehnuteľnosti nadobudol v súlade s platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky s tým, že žiadny subjekt, tretia osoba si
neuplatňuje a ani v budúcnosti si akýmkoľvek spôsobom nemôže uplatňovať
akékoľvek nároky k prevádzaným Nehnuteľnostiam podľa Zmluvy.
5. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu a ním splnomocneným osobám
primeranú súčinnosť potrebnú na vyriešenie všetkých prípadných nezrovnalostí a vád,
ktoré sa v budúcnosti vyskytnú a budú priamo spojené s aktivitami Predávajúceho
pred týmto prevodom.
6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že náklady spojené s povolením vkladu do katastra
nehnuteľností znáša Kupujúci. O doručenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
sa po vzájomnej dohode postará Kupujúci. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktorá je
predmetom tejto zmluvy, prechádza na kupujúceho dňom povolenia vkladu do katastra
nehnuteľností. Predávajúci súhlasí so zápisom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
na kupujúceho, v súlade s touto kúpnou zmluvou. Obe zmluvné strany sa zaväzujú
poskytnúť pre potreby príslušného katastrálneho úradu všetky doklady, údaje
a informácie, ktoré súvisia s povolením vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
na kupujúceho.
Článok VI.
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Predaj Nehnuteľnosti sa uskutočňuje za účelom výstavby objektu podľa návrhu,
ktorý Predávajúci predložil spolu s ponukou kúpnej ceny v obchodnej verenej
súťaži. Kupujúci je povinný dodržať účel stavby podľa predloženého návrhu
a podľa Zásad ochrany pamiatkovej zóny námestia.
Kupujúci je povinný zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie do jedného roka
od nadobudnutia účinnosti vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
a je povinný ukončiť výstavbu v lehote najneskôr do troch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Za ukončenie výstavby sa
považuje nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa povolí užívanie
stavby ( kolaudačné rozhodnutie ).
V prípade, že Kupujúci nedodrží termín ukončenia výstavby v zmysle ods. 2 tohto
článku, Predávajúci si uplatní zmluvnú pokutu v zmysle §544 a nasl. Občianskeho
zákonníka vo výške 10 000,- € za každý začatý rok omeškania.
Lehoty na splnenie povinností ktorejkoľvek zo zmluvných strán, sa predlžujú
o plynutie lehôt v úradných konaniach, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranného odstúpenia od zmluvy aj po
povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prípade, že
Kupujúci nedodrží zmluvné podmienky podľa ods.1 a 2 tohto článku.
Kupujúci berie na vedomie podmienku jednostranného odstúpenia Predávajúceho
od zmluvy podľa ods.5, súhlasí s touto podmienkou a zaväzuje sa k dobrovoľnej
akceptácii odstúpenia. Zároveň berie na vedomie, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu zo
strany Predávajúceho a Kupujúci svoj záväzok akceptácie odstúpenia nedodrží,
bude sa Predávajúci domáhať svojho práva súdnou cestou.
Odstúpením od zmluvy sa táto v zmysle §48 Občianskeho zákonníka zrušená a po
finančnom vyrovnaní v zmysle §457 bude v katastri nehnuteľností vykonaný

8.

9.

záznam o vymazaní právneho úkonu vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
Predávajúci oboznámil Kupujúceho so skutočnosťou, že predmet prevodu je
súčasťou Pamiatkovej zóny mesta Rožňava, preto je Kupujúci povinný projektovú
dokumentáciu vo fáze územného a stavebného konania predložiť Krajskému
pamiatkovému úradu Košice, pracovisko Rožňava na posúdenie.
Kupujúci berie na vedomie, že na predmete prevodu sa nachádza predajný stánok
na predaj ovocia a zeleniny, ktorého odstránenie zabezpečí Kupujúci na vlastné
náklady po uplynutí výpovednej lehoty, ak tak neurobí nájomca.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Účastníci zmluvy zároveň prehlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať,
úkon je urobený v predpísanej forme, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné
a určité a zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle predávajúceho.
Vkladom do katastra prechádza vlastnícke právo k Nehnuteľnosti zmluvy na
Kupujúceho.
Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia budú
odovzdané na Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor, spolu s Návrhom na vklad,
dve vyhotovenia dostanú Kupujúci a dve vyhotovenia dostane Predávajúci.
Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak
súhlasu pripojujú svoje podpisy.
Predaj Nehnuteľnosti sa uskutočnil formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle
uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.124/2016 zo dňa 06.07.2016
a č.21/2017 zo dňa 23.02.2017.

V Rožňave dňa .....................

V Rožňave dňa ............................

Predávajúci:

Kupujúci:

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

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

