
KÚPNA ZtlllUVA
1. ZrĺluvrĺÉ sTRANY

1.1'' PnĺoÁvnlÚcl:

Názov:

Sídlo:

lČo:

olČ:

DPH:

Zastúpená:

Bankové spojenĺe
Číslo účtu:

(Ďłlu AKo,, PREDÁvnJÚcl")

KupulÚcl:

Meno Priezvisko:

Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Bydlisko:

Štátna príslušnosť:

(Ďłlrl AKo,,KUPUJÚcIČ. 1 ")

Meno Priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Bydlisko:

štátna príslušnosť

$ 588 n ľlRsL. oeclRNsKEHo ZÁKoNNĺKA

obec Staškov

ul. Jozefa Kronera č' 588,023 53 Staškov
00 3L4 293

2020553Ż7I

nie je platitelbm

lng. Ladislav Šimčisko _ starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca
oŻ796L5ooLl5600

Pavol Perďoch, rod. Perďoch

023 53 Staškov
SR

Mária Perďochová, rod. Matláková

023 53 Staškov
SR

uzRrvoREruÁ PoDĽA

L.Ż'

(Ďnlľl AKo,,KUeUJÚ cl Č. 2 ")

(ĎnLr.l spoloČmr AKo,,ZMLUVruÉ sĺRnruv")

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto Kúpnej zmluvy uzatvorenej podl'a ust. ś
588 a nasl. občianskeho zákonníka(d'alej len,,ZMLUVA").

L.3



2.L

2.2

KÚPNA ZĺllLUVA
uzAĺvoReruÁ PoDĽA S 588 ł ľ{nsL. oaČlłNsKEHo zÁrcoľlľĺíxn

2 Predmet Kúpv

PnroÁvłÚclje vlastníkomv podiele 7/L z celku nehnutel'nosti nachádzajúcej sa
v okrese Čadca, obec Staškov, katastrálne územie Staškov, zapísanej na LV č' 1'L7g,
a to:

- parcely E-KN č.1084o/2_ ostatná plocha o výmere 1L85 m2

GrovlĺĺRlcrÝvl pt-Rlrlovl Ć'43l20L9 vvHoĺoveľÝvl oŇł 12.06.}otg GEoDETIKA

.lÁrurusuŠ, nuroRlzłČrur ove REruÝv oŇł 12.06.20L9 lrĺc. JANoUFUUERoVoU, ÚRnorue oveRrĺrlÝĺvl

oŇł 02.07'2019 lĺrlc. TľnÉzlou TaRcoŠovou poo Čísloltĺ 7z1'/2ol9 sn vrrvÁRruÚ:

Z PARCELY E_KN č. 1'0840/Ż - ostatná plocha o výmere 1185 m2 nasledovné časti
o PARCELA c -KN Č.976/5 - znsrłvRľrlÁ pt_ocľł R ruÁovoRlr o vÝĺvle RE 27 rĺŻ,
o PARCELA c-KN Č. 976/6 - zRsĺłvRrrlÁ PLocHA ł ruÁovoRlr o vÝrvlrRE 40 ł'llŻ.

2.3 Pre účely tejto zm luvy PnroÁvł ÚcIp red áva KupulÚclvdo pod ielového spoluvlastn íctva

podiel vo výške I/Lz celku v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Čadca, obec

Staškov, katastrálne územie Staškov, a to:

novovytvorená parcela c-KN č. 976/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere Ż7 m2,

novovytvorená parcela c-KN č. 976/6 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2.

2.4 Ne ĺruuĺe ľruosrluvedené v bode 2.3 tejto zmluvy sa budú na účely tejto zmluvy

označovať ako ,,PREDMET KÚPY" v príslušnom gramatickom tvare.

3. Predmetzmluw

Touto zmluvou

3.1 PnroÁvn'lÚcl predáva KupulÚclrv oo vt_RsĺrrlícTvA ,,Predmet kúpy" a zaväzuje sa splniť aj

ostatné povinnostiv Zvluve d'alej uvedené;

3.2 KupulÚcl kupujú od PnroÁvłÚce Ho oo vusĺĺrlícTvA ,,PREDMET KÚPY" a zaväzujú sa splniť
ostatné povinnosti v Zvluve d'alej uvedené.

pneoÁvn:Úcl rozhodol opredaji predmetu kúpy na riadnom zasadnutí obecného
zastupitel'stva, ktoré sa konalo dňa 25.06.2o2L uznesením č.96/2o2L Tento výpis
z uznesenĺa tvorí neoddelitelhú prílohu kúpnej zmluvy.

3.3



KÚPNA ZvlLUVA

4.L.

uzRĺvoReruÁ PoDĽA s 588 n NnsL. ogclłNsKEHo zÁrorrlxírn

4. Kúpna cena

V zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva obce Staškovč. 96/Ż021' zo dňa
25'06.2021' zaplatia kupujúci predávajúcemu kúpnu cenu stanovenú na základe
znaleckého posudku ć. 5/ŻoŻ1' vyhotoveným lng' Vladimírom Badurom zo dňa
Ż3.06.2021' v celkovej výške 10,50 €/m2 (slovom:desať eur päťdesiat centov), a to
sumu vo výške 703,50 € do pokladne pri podpísanítejto zmluvy.

5. Práva a oovinnosti a whlásenia zml strán

5. L Pne oÁvnlÚclvyhlasuje, Že

5.1.1 ku dňu podpisu tejto ZMLUw oboma Zmluvnými stranami je oprávnený
s PRgovleĺoĺvl rÚpv vol'ne disponova{ a toto jeho právo nie je ničím a nikým
obmedzené;
PRrovlEr rÚnv pred podpisom tejto Zvlluw oboma Zmluvnými stranami, t.j.
pred uzavretím tejto ZvlLUw, nepredal, nedaroval ani iným spôsobom
nepreviedol na tretiu osobu/tretie osoby, ani ho nevloŽil do žiadnej obchodnej
spoločnosti alebo družstva, ani nevykonal iný úkon, na základe ktorého môže
byt do príslušného katastra nehnuteľností zapísaná tretia osoba/tretie osoby
ako vlastník PRe ovlrĺu rÚľv;

po podpise tejto Zvt-uw oboma Zmluvnými stranami, t.j. po uzavretí tejto
ZMLUVY, PneoĺvlEĺ rÚpv nepredá, nezaÍ.aží, nedaruje anĺ iným spôsobom
neprevedie na tretiu osobu/tretie osoby, ani ho nevloží do Žiadnej obchodnej
spoločnosti alebo družstva, ani nevykoná iný úkon, na základe ktorého môže
byť do príslušnej evidencie nehnuteľností zapísaná tretia osoba/tretie osoby
ako vlastník Pnrovlrru rÚnv;

ku dňu podpisu tejto ZMLUVv zmluvnými stranami na PReovrĺr rÚpv neviaznu
žiadne záložné práva ani akékolVek iné práva tretích osôb, ktoré by
obmedzovali vlastníka Pneonnrĺu rÚpv v jeho držbe, užívaní a požívaní plodov
a úžitkov s ním spojených a v disponovaní s ním, okrem vecných bremien
uvedených v bode 6.1- tejto zmluvy;

ku dňu podpisu tejto Zvluvv neprebiehajú súdne konania, exekučné konania
alebo iné konania pred akýmkolVek štátnym orgánom, správnym orgánom,
orgánom štátnej správy alebo samosprávy vedené proti PneoÁvł:Úcrvu, ktoré
by svojím účinkom mohli znemožnid obmedziť, oddiaĺiť alebo inak sťažiť
prevod vlastníckeho práva k Pneovrľu xÚpY na KueulÚcrHo, a ktoré po

5.7.2

5.1.3

5.L.4

5.1.5



5'Ż

5.3

K Ú P N A Zĺll L U V A
uzRĺvoRrľlÁ PoDĽA 588 A NASL. oaČlRľĺsrgHo zÁroľĺruĺrn

nadobudnutí vlastníckeho práva k PnrovlEru rÚpv KupulÚclrvl ohrozia alebo sú

spôsobilé ohroziť vlastnícke právo KueulÚcrHo;

5.1'6 Všetky jeho splatn é záväzky týkajúce sa PREovlrru rÚpv sú ku dňu podpisu tejto

Zĺvt1uw zmluvnými stranami zaplatené, a že bude postupovať tak, aby do

zapísania Kupu.lÚcrHo ako vlastníka Pnroĺłrĺu rÚpv do príslušného katastra

nehnutel'ností nevzniklo na základe rozhodnutia príslušného správcu dane

(daňový úrad) akékolVek záložné právo na PRroueĺt rÚpv pre akýkolVek daňový

nedoplatok PneoÁvruÚcrľo;

KupulÚcl nadobúdajú vlastnícke právo k Pnroĺvĺru rÚpv až vkladom vlastníckeho práva

k PReoĺveĺu rÚpv v prospech KupulÚcrHo do katastra nehnutelhostí okresný úrad

Čadca, Katastrálny odbor, pričom zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad

vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy do katastra nehnutel'ností sú oprávnené

podať obidve zmluvné strany, pričom poplatky s tým spojené je povinný uhradiť

kupujúcĺ.

PnEoÁvruÚcl sa zaväzuje vydať KupulÚcIvl všetky doklady potrebné pre riadne užívanie

PREDMETU rÚev najneskôr v deň nadobudnutia účinnostitejto Zuluw'

Zmluvné strany sa podpisom tejto Zvlt-uw zaväzuju navzájom si bez zbytočného

odkladu poskytnúť akúkolVek súčinnosť potrebnú na to, aby bol KupulÚcl zapísaný ako

vlastník PReoĺvlrĺu rÚpv do príslušného katastra nehnutelhostí, a to aj vrátane

prípadného uzavretia dodatku/dodatkov k tejto Zĺvt_uvĺ v prípade, ak to bude podl'a

príslušených štátnych orgánov potrebné na odstránenie nezrovnalostí, resp'

nesprávností v nej uvedených'

5.4

6. Tnncnv

6.]. Na predmete kúpy viaznu nasledujúce ťarchy:

Zmluva o zriadení vecného bremena ć. v-t485/2ol9 zo dňa 07.05.2019 na právo

uloženia inžinierskych sietí - vodovodného a kanalizačného potrubia s pásmom

ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja uloženého potrubia

vodorovne na obidve strany, právo vstupu za účelom prevádzkovania, opravy, údržby

na pracele E_KN č. to84ol2 v prospech Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a's.,

Bôrická cesta 1960 ,Żilina, tČo Eaalz297 - Ż39/2oL9.

a



KÚPNA Zĺ,llLUVA
uzRĺvoREruÁ PoDĽA 588 ł ľĺnsl. ogcĺRľ\sKeHo árcoxľlíxR

7. Záverečné

Právne pomery touto Zut_uvou neupravené sa riadia ustanoveniamĺ občianskeho
zákonníka a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Ak je niektoré ustanovenie tejto Zvlluw neplatné alebo sa takým stane, nemá to
vplyv na ostatné ustanovenia Zuluw. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije
ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto ZvlLuvv, ktoré
nahradí neplatné ustanovenie.

7.3 Zmeny a dodatky k tejto Zvlluve musia byt uzatvorené v písomnej forme

7 '4 Táto Zĺvll-uvn je vyhotovená v 5 rovnopisoch

7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zvlluvu uzatvorili vážne, určite a zrozumiteľne, nie
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali,
porozumelĺjej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.

7.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnýmĺ stranami a účinnosť
podl'a 9 47a zákona č,' 40/L964 Zb. občiansky zákonníka.

V Staškove, dňa Ś'l.: ľ. k 'ł!

V mene rupulÚce Ho

Podpis Podpis:

7.L

7.Ż

12, .--

obec Staškov

V zast. lng. Ladislav Šimčisko

Starosta obce

V mene pnroÁvłÚcrĺo

,,/.,./

Pavoĺ Perdbch



KÚPNA ZuLUVA
uzRĺvoREruÁ PoDĽA S 588 n ľvesL. osČtnNsKEHo zÁKoNNíKA
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Mária Perdbchová
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