
KÚpNA ZMLUVA
o PREVoDE NEHNUTEL NosríuznrvonENÁ poDL A S 588 A NAsL OBoANsKEHo zÁrol¡r.¡Ír¡,

Zmluvné strany
1.1. Pn¡oÁve¡úcr

Názov:

Sídlo:

rco:

DIÕ:

V zast.:

(d alej len,,PREDÁvAJúcI")

L.2. Kupu¡úcr
Meno a priezvisko:

Rodné ðísio:

Dátum narodenia:

Bytom:

Státna prísluðnost':

(dälej len,,KUPUJúcr")

Obec Staðkov

o23 Sg Staðkov Ul. Jozefa Kronera 588

oo314 293

2o2o55327L

Ing. Ladislav Simðisko, starosta obce, v zastúpení

Teréziou Supðíkovou, na základe poverenia, zo dña

z3.o6.zozr, pö.Szozt I 946

Irena Koäáková, rod. Kajánková

o23 53 Staðkov

SR

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na uzawetí tejto Kúpnej zmluvy uzatvorenej podla ust. 5

S88 a nasl. Obðianskeho zákonníka (dalej len,,ZMLrwA").

q, Predmet Kúp]¡

2.1 PnnoÁva.lúcI r,yhlasuje, ie je vlastníkom nehnutelností nachádzajúcich sa vokrese

Õadca, Obec Staðkov, katastrálne územie Staðkov zapísanych na:

LVð. t-a7gato:

- parcely E-KN to77o - ostatná plocha o vymere g39 m'
- parcely E-KN toT7t - ostatná plocha o qrnere SrT m"

- parcely E-KN to77g/r - vodná plochao vymere r242m2

- parcely E-KN 6-zroo7/r - ostatná plocha o vjrmere 221gm2

a



2.2

KÚPNA ZMLUVA
o PREVoDE NEHNUTEL uosrí uz¡rvonE¡¡Á poDL A S 588 A NAsL OBoANsKEHo zÁrcol¡rl¡íre

GnounrRrcriv pt-tNow c. zglzo2r vyHorovnmiru oñe ro.oz.2o2t - MtRosr-qvoir,t

RIPELOM - cEoMER, úneouu ovBnr¡riru oñe rr.o3.zozr Iwc. TsnÉzrou TaRcoSovou,
poo Õ. úneoNÉHo ovERENIA t65lzozt ser,¡rn¡Áne pRE KAT. úzeMrs Sresrov:

z parcely E-KN ó,. ro77o - ostatná plocha o vymere 339 m2spojením s parcelou E-

KN ð. to773l t - vodná plocha o vymere t242 m2 sa vytvára:

o parcela C-KN c. +St6/+- orná pôda o vymere 1Sg m"

z parcely E-KN to77t - ostatná plocha o vymere BrT m, sa vytvára

o parcela C-KN 4Sa6/5 - orná pôda o vymere 24m,

z parcely E-KN toTTglr - vodná pÌocha o vymere 1242 m2 spojením s parcelou E-

KN ro773/r - vodná plocha o vymere 7242m2savylvára:

o parcela C-KN 4516/6 - orná pôda o v¡nnere 1o2 m2

z parcely E-KN toTTglt - vodná plocha o vymere t242 m2 sa vytvára:

o parcela C-KN 4518/B - trvaly trár.ny porast o vymere 16 m,

z parcely E-KN 7oT7L - ostatná plocha o vymere gr7 m" spojením s parcelou E-KN

ro77 3 / r - vodná plocha o vfmere 7242 m2 sa v¡,tvára:

o parcela C-KN 45rg/4 - trvaljr trávny porast o úmere SS m'

z parcely E-KN to77o - ostatná plocha o vymere 399 m" sa vytvára:

o parcela C-KN 45zo/z - zastavaná plocha o vj'mere SS m,

z parcely E-KN LoTTo - ostatná plocha o vymere g39 m" spojením s parcelou E-

KN ro773/r. - vodná plocha o vymere 1242 mz, spojením s parcelou E-KN toTTglr

- vodná plocha o vymere 1,242 m2 sa vytvára:

o parcela C-KN 45zL/4 - zastavaná plocha o vymere 319 m"

z parcely E-KN LoTTo - ostatná plocha o vfmere g39 m" sa vytvára:

o parcela C-KN 4S2t/S - zastavaná plocha o vymere 15 m,

z parcely E-KN 6-ztoo7 I t - ostatná plocha o vymere 22gS m2 sa vytvára:

o parcela C-KN 4gzt/6 - zastavaná plocha nádvorie o vymere 4 m".



KÚPNA ZMLUVA
o PREVoDE NEHNUTEL ruosrí uznrvoneruÁ poDL A 5 588 A NAsL Osolh¡srsHo zÁroruNÍre

ta Pre úðely tejto zmlury Pn¡tÁve.lúcI predáva Kupu.lúcsMu do vlastníctva

spoluvlastnícþ podiel vo vj'ðke tlr z celku novov¡'tvorenej nehnutelnosti

nachádzajúcej sa v okrese Õadca, Obec Staðkov, katastrálne územie Staðkova to:

- novovybvorená parcela C-KN (,.49t6/4 - orná pôda o vfmere 1Sg m2,

- novov¡,tvorená parcela C-KN ó.. qSßlS - orná pôda o vymere 24m2,

- novovytvorená parcela C-KN ð,. 45t616 - orná pôda o vymere lo2m2,
- novovytvorená parcela C-KN ó. +StglS - trvaly trávny porast o vymere t6 m2,

- novovytvorená parcela C-KN ó. qSryl+ - trvaly trávny porast o vymere SS m2,

- novor,)¡tvorená parcela C-KN ð,.4Szolz - zastavaná plocha o vymere SS m2,

- novovytvorená parcela C-KN ö. 45ztl4 - zastavaná plocha o vymere 319 m2,

- novovytvorená parcela C-KN ð.. 45ztl5 - zastavaná plocha o vymere 15 m2,

- novovytvorená parcela C-KN é.. 45ztl6 - zastavaná plocha o vymere 4 m2.

2.4 Novo'r¡rn¡onnNÉ NSHNUTETNoSTI uvedené v bode 2.3 tejto zmlur,y sa budú na úðely

tejto zmluly spoloðne oznaðovat' ako ,,PREDMET KúpY' v prísluðnom gramatickom

tvare.

B. Predmetzmluvy

Touto zmluvou:

3.r. PnnoÁva.lúcr predáva Kupu,rúcEMU Do vr¿srxÍcrve ,,PREDMET rúpY' a zaväzuje sa

splnit' aj ostatné povinnosti, podmienþ a predpoklady v Zvrvvn dalej uvedené.

3.2. Kuru.lúct kupuje od Pn¡oÁva.lúcnno Do vrasrNÍcrve ,,PREDMET Kúpf' a zaväzuje sa

splnit' ostatné povinnosti, podmienþ a predpoklady v Zurwe dalej uvedené.

3.3. PnnoÁva.lÚ Rozuonol o PREDAJI pREDMETU Kúpy NA RTADNoM zASADNUTÍ onecNÉHo

ZASTUPITELSTVA, KTORÉ SA KoNAro oÑe 25.o6. 2021 UZNESENÍM Õ,. gZlzozt TeNTo viprs
Z UZNESENIATVORÍ NEODDELITELNÚ PRÍLOHU TÚP}¡SJ ZML]i--Ù|r,

4. Kúpna cena

4.L. Kupu"rúcI uhradí PnnoÁve.lúcEMu za PR¡ou¡r Kúpy Kúpwu cENU v celkovej vj.ðke

38o,8o € (slovom: tristoosemdesiat eur osemdesiat centov) pri podpísaní tejto

Zttrvw.



KÚPNA ZMLUVA
o PREVoDE NEHNUTEL ¡rosrÍuznrvonsNÁ poDL A 5 588 A NAsL OBoANSKEHo zÁroruruÍrn

S. Práva a povinnosti a vyhlásenia zmluvnÍch strán

S.1 PnnoÁve.lúct'uyhlasuje,Ze

5.1.1

5.r.2

5.1.3

5.7.4

PRnonanr rúev pred podpisom tejto Zvrluw oboma Zmluvnymi stranami, tj.
pred uzavretím tejto Znaruw, nepredal, nedaroval ani inim spôsobom

nepreviedol na tretiu osobu/tretie osoby, ani ho nevloZil do Ziadnej obchodnej

spoloðnosti alebo druZstva, ani ner,ykonal iny úkon, na základe ktorého môZe

b¡ do prísluðného katastra nehnutelností zapísaná tretia osoba/tretie osoby

ako spoluvlastník PREDMETU rúev;

po podpise tejto Zvtluw oboma Zmlur.nymi stranami, tj. po uzawetí tejto

Zv'Ll:w, PReorvIBr xúrv nepredá, nezat'aZí, nedaruje ani inym spôsobom

neprevedie na tretiu osobu/tretie osoby, ani ho nevloZí do Ziadnej obchodnej

spoloðnosti alebo druZstva, ani ner,ykoná iny úkon, na základe ktorého môZe

b¡ do prísluðnej evidencie nehnutelností zapísaná tretia osoba/tretie osoby

ako spoluvlastník PRnona¡ru rúev;

ku dñu podpisu tejto Zuruw neprebiehajú súdne konania, exekuðné konania

alebo iné konania pred alcÍmkolvek ðtátnym orgánom, správnym orgánom,

orgánom 5tátnej správy alebo samosprár,y vedené proti PnnoÁva"lúceuu, ktoré

by svojím úðinkom mohli znemoZnit', obmedzit, oddialit' alebo inak staZit'

prevod vlastníckeho práva k Pne¡unru Kúpy na Kupu;úcEHo, a ktoré po

nadobudnutí vlastníckeho práva k Pneounru Kúpy Kupu¡úcwI ohrozia alebo

sú spôsobilé ohrozit'vlastnícke právo Kuru"lúcnuo;

vðetþ jeho splatnê zâväzl<y tykajúce sa PRaona¡ru xúpy sú ku dñu podpisu

tejto Zuruw zmluvnymi stranami zaplatené, a Ze bude postupovat' tak, aby do

zapísania Kupu,lúcnuo ako vlastníka PRroIunru rúpy do prísluðného katastra

nehnuteïností nevzniklo na základe rozhodnutia prísluðného správcu dane

(dañovj' úrad) akékoliek zâloinê právo na PRnouErE Kúpy pre aþkolïek
dañov!' nedoplatok Pn¡oÁve.lúcnHo ;

5.2 Kupu.lúcl nadobúda vlastnícke právo k Pn¡ounru Kúpy aZ vkladom vlastníckeho

práva k Pn¡onteru KúPY v prospech Kupu.lúcnuo do katastra nehnutelností Okresnjz

úrad Õadca, Katastrálny odbor, priðom zmlur¡né strany sa dohodli, Ze náwh na vklad

vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy do katastra nehnuteÏností sú oprávnené

podat obidve zmluvné strany.



5.3

5.4

5.5

KúpNA Z¡'tLuvA
o PREVoDE NEHNUTEL Nosrí uznrvons¡¡Á poDL A 5 588 A NA5L OsonNsrcEHo zÁrcoNruÍx¡

PnsoÁvAJúcI sa zaväzuje vydat Kupu.lúcsn¡u v5etþ doklady potrebné pre riadne

uZívanie PRnounru rúev najneskôr v deñ nadobudnutia úðinnosti tejto Zuluw.

Zmluvné strany sa podpisom tejto Zvrvw zavazujú, navzájom si bez zb¡oðného

odkladu posk¡nút' akúkoliek súðinnost' potrebnú na to, aby bol Kupu"rúcr zapísany

ako vlastník PnnlMsru rúpv do prísluðného katastra nehnutelností, a to aj vrátane

prípadného uzavretia dodatku/dodatkov ktejto Zttrvvn vprípade, ak to bude podla

prísluðenych ðtátnych orgánov potrebné na odstránenie nezrovnalostí, resp.

nesprávností v nej uvedenych.

Kupu.lúcr prehlasuje, Ze stav prevádzanej nehnutelnosti je mu velmi dobre znâmy

z osobnej obhliadþ, ktorú s predávajúcimi pred podpisom tejto zmlur,y absolvoval,

a pri ktorej bol dôsledne oboznámenj' s jej skutkovym a techniclúm stavom. Kupujúci

zároveñ prehlasuje, Ze nemá voði star,rr, v akom sa nehnutelnost nachâdza, Ziadne

vjrhrady a túto kupuje v stave takom, ako je, teda ako stojí a leZí.

6. Tencrrv

6.t Nn PnsoMurn xúpy neviaznu Ziadne t'archy

Z. Závereðné ustanovenia

7.r Prárme pomery touto ZMLWoU neupravené sa riadia ustanoveniami Obðianskeho

zákonníka a inj'ch prísluðnj'ch prá',rnych predpisov platnj'ch v Slovenskej republike.

nt Ak je niektoré ustanovenie tejto ZMLvw neplatné alebo sa takÍm stane, nemá to vplyv

na ostatné ustanovenia Z¡qrvw. Namiesto takéhoto ustanovenia sa pouZije

ustanovenie platnych prármych predpisov zodpovedajúce úðelu tejto Zuruw, ktoré

nahradí neplatné ustanovenie.

7.3 Zmeny a dodatþ k tejto Zt¡rvvn musia byt uzatvorené v písomnej forme.

7.4 Táto Zurwe je vyhotovenâv 4 rorrnopisoch.

Zmluvné strany r,yhlasujú, Ze túto Ztrtww uzatvorili vâine, urðite a zrozumitelne, nie

v tiesni, ani za nápadne nevj'hodnych podmienok, pred podpisom si ju preðítali,

porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.

7.5



KúpNA ZuLuvA
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2.6 Zmluvné strany sa dohodli, ie Ztttwe. sa stáva platnou aúðinnou okamihom jej

podpisu oboma Zmluvnjmi stranami.

V StaSkove, dñra't 4.o7. 2o2r

pn¡oÁv¿.1úcr Kupu,rúcr:

Obec Staðkov

Ing. Ladislav Simðisko, starosta obce, v zastúpení

Teréziou Supðíkovou, na základe poverenia, zo dña

23. o 6. zo zt, pé..Szo zr I g 46

Irena Koäfüová


