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KÚPNA ZtllLUVA
o PREVoDE NEHNUTEĽNostĺuzRĺvoReruÁ pooľR s 588 A ltlRsl oaČlRľsKEHo zÁrcoruĺĺxn

Zmluvné stľanv

PnpoÁvł.rÚcr:
Názov: obec Staškov
Sídlo: UI. Jozefa Kronera 588, o23 53 StaŠkov

IČo: oo3l4 293

DIČ: 2o2o55327I

V zast.: Ing. Ladislav Šimčisko- staľosta obce

(ďďej len ako ,,PREDÁVAJÚCI ")

Kupu.rÚcr:

Meno a priezvisko: Ing. Ivana Bađurová,

Dátum naĺodenia:

Rodné číslo:

Bytom: Staškov

Štátna príslušnosť: SR
(ďďej len ako,,KUPUJÚCI")

(PneoÁvn.rucl a KUPUJUcI spolu ako ,,ZMLIJvlĺo sľReľY")

ZuluvľB STRANY sa dohodli na :uzavretí tejto Kúpnej zmluvy uzatvorenej
podľa ust. $ 588 a nasl. občianskeho záĺ<onníka (ďďej len ,,ZMLUVA").

2 Pređmet Kú

PnBoÁve;ÚCl vyhlasuje, że je vylučným vlastníkom nehnuteľnosti v podiele

1/ levidovanej okľesným úradom Čadca, Katastrálny odbor, nachádzajúcej

sa v okrese Čadca, obec Staškov, katastráĺne územie StaŠkov, zapísanej na:

Lv č. LL79, ato

- parcela c-KN č.. 2IoI f 9- zastavaná plocha nádvorie o výmere II2 mz

(ďďej len ako 
''NEHNUTEĽNoSŤ ")

NBľtľuľBľľosŤ uvedená v bode 2.1 tejto ZMLUw sa bude na účely tejto zlĺluw
označovať ako ,,PREDMET KÚPY" v príslušnom gramatickom tvaĺe.
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KÚPNA ZĺllLUVA
o PREVoDE NEHNUTEĽNoSTĺ UZATVoReruÁ pooľR $ 58B n ľ\lAsL osČlnľlSKEHo zÁrcoľruírR

3. Predmet zmluvy
Touto zmluvou:

PnBoÁvn;ucl predáva Kupu;ÚcBuu do výlučného vlastníctva ,,PREDMET KÚPY"

a zaväzuje sa splniť aj ostatné povinnosti, podmienky a predpoklady

v Zĺlĺluvt ďďej uvedené.

Kupu.lÚcl kupuje od PneoÁvłuucBHo do výlučného vlastníctva ,,PREDMET

KÚPY" a zaväzuje sa splniť ostatné povinnosti, podmienky a predpoklady

v Zĺłltvve ďďej uvedené.

PReoÁvRĺucl rozhodol o predaji PREDMETU t<Úpy na riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konďo dňa I5.I2.2o21 uznesením č.

267 l2o2l. Tento výpis zuzneserlia tvorí neoddeliteľnú prílohu kúpnej

zmluvy.

4. Kúpna cena

4.I. Kupu.lucI uhradí PnBoÁvn.lÚcEMU za PREDMEr rÚpy rÚpruu cENU stanovenú na
24,62 €/rn,, čo predstavuje sumu vo výŠke 2757,44€, pričom ZMLUVNE

STRANY sa dohodli, Že kúpna cena bude navýŠená o sumu za wptacovanie
znďeckého posudku, a teda klipna cena predstavuje 26,ol€f rn2, čo je
v celkovej qýške 29Ĺ3,L2 € (slovom dvetĺsícdeväťstotrinásť eur a

dvanásťcentov) vrátane nákladov spojených S Ę/pracovaním znďeckého
posudku, a to ihneď po podpísaní tejto ZĺlĺLvw bankoým prevodom na
bankový účet uvedený v bode 1. 1 tejto zMLUw.

5.1

5. Pľáva a povinnosti a Ęlhlásenia zmluvných strán

PnooÁvn.lucl vyhlasuje, że :

5.1.1 PRoolrĺBľ KÚPY pred podpisom tejto Zĺłĺuvw oboma ZĺĺluvxÝul
STRANAMI' t. j. pređ uzavretím tejto ZĺĺĺvVY, nepredď, nedarovď ani
iným spôsobom nepreviedol na tretiu osobu/tretie osoby, ani ho

nevloŽil do żiadnej obchodnej spoločnosti ďebo druŽstva, ani
nevykonď iný úkon, na zákIade ktorého mÔŽe byť do prísluŠného

katastra nehnuteľností zapísaná tretia osoba/tretie osoby ako
spoluvlastník PnBouBľu rÚpv'
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KÚPNA Zĺ,llLUVA
o PREVoDE NEHNUTEĽNostĺ uzRrvoReľÁ pooľR S 588 n ĺĺnsL oeČlnľlsKEHo zÁroľ.lruĺxn

po pođpise tejto Zĺłĺĺvw oboma ZuluvľÝľĺI STRANAMI, t. j. po uzavretí

tejto ZvlĺUVY, PREDMET I(UPY nepređá, nezatażi, nedaruje ani iným
spôsobom neprevedie na tretiu osobu/tretie osoby, ani ho nevloží do

żl'adnej obchodnej spoločnosti ďebo drużstva, ani nevykoná iný úkon,
na zákl.ađe ktorého rnôże byť do prísluŠnej evidencie nehnuteľností

zapisaná tretia osoba/tretie osoby ako spoluvlastník PRBolrĺoľu KUPY;

ku dňu podpisu tejto Zvĺl-vw neprebiehajú súdne konania, exekučné
konania ďebo iné konania pred akýmkoľvek štátnym oľgánom,

správnym orgánom, orgánom štátnej správy ďebo samosprávy vedené

proti PRooÁveĺÚcBuu, ktoré by svojím účinkom mohli znerrrożnít,

obmedziť, oddiďiť alebo inak sťaŽiť prevod vlastníckeho práva

k PnBouoru KUPY na Kupu.lÚcBrĺo, a ktoré po nađobudnuti
vlastníckeho práva k PnBovBTU KUPY KUPUJUCEMU ohrozia ďebo sú
spôsobilé ohrozíť. vlastnícke právo Ku eu.l ucoHo ;

všetĘ jeho splatné záväzky týkajúce sa PRBolrĺBľu rupy sú ku dňu
podpisu tejto Zlłĺĺvw ZMLUVNÝMI STRANAMI zaplatené, aże bude
postupovať tak, aby do zapísania Kupu.lucBHo ako spoluvlastníka
PRBoľłBľu rÚpv do príslušného katastra nehnuteľností nevzniklo na
zákIaďe rozhodnutia prísluŠného správcu dane (daňoqi úrad)

akékoľvek za7ożné právo na PRBoltłBľo xÚpy pre akýkoľvek daňoqý

nedoplatok PnooÁvłJ UCEHo ;

5.2 Kupu.lÚcI nadobúda vlastnícke právo k PREDMETU I(ÚPY aŽ vkladom
vlastníckeho práva k PneouBTU KUPY v prospech Kupu.lucEHo do katastra
nehnuteľností okresný úrad Čadca, Katastráĺny odbor, pričom zlĺluvľÉ
STRANY sa dohodli, ż,e návth na vklad vlastníckeho práva ako aj oználnenie
o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na záJĄade tejto zmluvy je

povinný podať KUPUJUCI a Ło aż po zaplatení úplnej kúpnej ceny podľa bodu
4.1 tejto zMLUw.

V prípade, ak okresný úrad Čadca, Katastrálny odbor, nevykoná vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa tejto ZMLUw v prospech
Kupu.lÚcoHo z dôvodu akýchkoľvek ním označených chýb, zaväzuje Sa

5.3



KÚPNA Zĺ,llLUVA
o PREVoDE NEHNUTEĽNostĺ uzRrvoReľĺÁ pooľn s 588 A rĺnsL oaČlnľlsKEHo zÁroľruĺxR

Kupuĺucl tieto chyby ođstrániť najneskôr do 30 dní po obdrŽaní vyrozumenia
tohto úrađu. Predávajúci k týmto úkonom spojených s opravou prípadných
chýb v písaní a počítaní splnomocňuje KUPUJUcEHo na spísanie dodatku
k tejto ZMLUVE.

PnpoÁvł.lucl Sa zaväzuje vydať Kupu;Úcovu vŠetĘ doklady potrebné pre

riadne użivaníe PRBoľłBĺu ruľv najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto
Zĺlĺtuw.

ZuluvľÉ STRANY sa podpisom tejto Zrĺuvw zavłŁuj.u navzájorn si bez
zbytočného odkladu posĘtnúť akúkoľvek súčinnosť potrebnú na to, aby bol
Kupuĺucl zapísaný ako spoluvlastník PREDMETU rupy do prísluŠného katastra
nehnuteľností, a to aj vrátane prípadného uzavretia dodatku/dodatkov
k tejto ZĺlĺĺwB v prípade, ak to buđe podľa prísluŠených Štátnych orgánov
potrebné na odstránenie nezrovnďostí, resp' nesprávností v nej uvedených'

Kupu.lÚcl prehlasuje, Že stav prevádzanÝch nehnuteľností je mu veľmi dobre
znárny z osobnej obhliadĘ, ktorú s predávajúcim pred podpisom tejto

ZMLUw absolvovď a pri ktorej bol dôsledne oboznáĺnený s jej skutkovým a
technickým stavom. Kupu.lucl zároveí prehlasuje, że neľĺĺ.á voči stavu, v
akom sa nehnuteľnosť nac]náđza, żiađne výhrady a tieto kupuje v stave
takom, ako sú, teda ako stoja aIeżía'

V prípade, ak by si tretia osoba uplatňovďa svoje vlastnícke právo na
predmetnú nehnuteľnosť, čím by vznikol Spor o vlastníctvo, Kuľu.rÚCI má
nárok na vrátenie kúpnej ceny stanovenej vbode 4.1 tejto ZMLUw ataktiez
na ná]rradu škody vo výške vynalożených výdavkov na obhospodaĺovanie
danej nehnuteľnosti.

Zuluvľg STRANY sa dohodli, Že sumu za zna7ecký posudok vypracovaný p.

Ing' Vladimírom Badurom vo qýŠke 155,71€ bude zapIatená xuľu.lÚclu,
pričom táto suma je zahrnutá v kúpnej cene v bode 4.1 tejto zmluvy.
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6.1 Ne PnnovĺETE KUPY neviaznu żíadne ťarchy.
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KÚPNA Zl,ĺlLUVA
o PREVoDE NEHNUTEĽNosĺíuzRrvoRenÁ pooľn $ 588 n NlnsL osČlnľlsKEHo zÁroľrlNĺxn

7. Zävereěné ustanovenia

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

Ak je niektoré ustanovenie tejto Zĺlltvw neplatné ďebo sa taĘm stane, nemá
to vpýv na ostatné ustanovenía Zĺvlĺ-uw. Namiesto takéhoto ustanovenia sa
pouŽije ustanovenie platných právnych predpisov zodpoveđajúce účelu tejto
ZMLlJw, ktoré nahradí neplatné ustanovenie'

Zmeny a dodatĘ k tejto Zĺvlĺ-wĺ musia byť uzatvorené v písomnej forme.

Táto ZĺllvvVA je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zuluvľÁ STRANA

obdrżi po jednom rovnopise a jeden je určený pre kataster nehnuteľnosti.

Zvluvľe STRANY vyhlasujú, Že túto Zĺlĺl-wv uzatvorili váżrle, určite a
zrozwrniteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred
podpisom si ju prečítďi, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju
podpísďi.

Zvtluvlĺe STRANY sa dohodli, że Zľĺĺ-vVA sa stáva platnou a účinnou okamihom
jej podpisu oboma ZuluvruÝul STRANAMI.

V Staškové, dňa I2.oI.2022

v.r v.r

pnppÁvłuÚcr xupuĺÚcr


