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Zmluvné stranv

1' 1. PnpoÁvł.rÚcr:
Názov: obec Staškov
Sídlo: Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 StaŠkov

IČo: oo3l4 293

DIČ: 2o2o55327l
Číslo účtu: 0279615001/5600, Prima banka a.s.

V zast.: Ing' Ladislav Šimcisko - staĺosta obce

(ďďej len ako ',PREDÁVAJÚcI 
")

I.2. Kupu.rÚcr:

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Bobek,

Dátum naĺodenia:

Rodné číslo:

BYtom:

Štátna príslušnosť:

(ďďej len ako ,,KUPUJÚcI")

(PnnoÁvł.lÚcl a KUPUJUCI spolu ako ,,ZMLĺJvNo STRĺNY")

ZuluvtlĺB STRANY sa dohod1i na uzavreti tejto Kúpnej zmluvy uzatvorenej
podľa ust. $ 5BB a nas1. občiaĺrskeho zákonníka (ďďej len 

',ZMLUVA").

2 Pređmet Kúpy

PRnoÁva.lÚcl vyhlasuje, że je výlučným vlastníkom nehnuteľností

nac}náđzajúcich Sa v okrese Čadca, obec StaŠkov, kat. uzemie Staškov

zapísaných na:

a Lv ě. 1179, a to:

. paľcela C KN č. 300 o výmere 17I ĺĺz, trvďý trávnatý poľast

. parcela C KN 30 i o výmeľe I29 rn2, trvďý trávnatý porast

r paľcela C KN 373 o výmere 90 m2, trvďý trávnatý porast
. paľcela C KN 377 o výmere I27 rn2,tĺsĺďý trávnatý porast
. paĺcela C KN 378 o výmere 27I rnz, trvďý trávnatý porast
. paÍcela C KN 379 o výmere 29o rnz, trvďý trávnatý poľast

1.3

2.r



KÚPNA 7rvlLUVA

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1
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o paĺ"cela C KN 384 o výmere 334 m2, trvďý trávnatý porast

o paĺcela C KN 74o l3 o výmere 79 m2, trvďý trávnatý poľast

(ďďej len ako ,,NEHNUTEĽNoSTI ")

NoHruurBľNoSTI uvedené v bode 2'2 tejto zľłl,uvY sa budú na úcely tejto

ZMLUW označovať ako ,,PREDMBT KUPY" v prísluŠnom grajnatickom tvaĺe'

3.Predmet zmluw
Touto zmluvou:

PRooÁvnĺucI predáva Kupu.lucouu do výlučného vlastníctva ,,PREDMET KÚPY"

a zaväzuje sa splniť aj ostatné povinnosti, pođmienky a predpoklady

v Zĺłĺlwe ďďej uvedené.

Kupuĺucl kupuje od PRBoÁvłĺucEHo do vý1učného vlastníctva 
',PREDMET

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

v Zwĺwĺ, ďďej uvedené'

PępoÁvł.lucl rozhodol o pređaji PREDMETU KUPY na riadnom zasadnutí

obecného zastupiteľstva, ktoĺé sa konďo dňa I5.I2.2o21 uznesením č.

27812027.

4. Kúpna cena

Kupu.lucl uhrađí PREDÁVAJUcEMU za PREDMET KUPY I(UPNU CENU v celkovej

vyške 37.3oo'- € (slovom tríđsaťseđemtisíctristo eur), a to pľed podaním

návľhu na vklad vlastníckeho práva k NEHNUTEĽNOSTI, najneskôr do 30

đní odo đňa, keđy KUPUJUCI obdrŽí oznámenie o vyhođnotení verejnej

obchodnej súťaže od PREDÁVAJUCEHo bankovým prevodom na bankový

účet PREDAVAJUCEHO uvedený v bođe 1. i tejto zML|J.w.

5. Práva a povinnosti a whlásenia zmluvných stľán

5.1 PępoÁve.lucl vyhlasuje, Že
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5. 1. 1 PRBoltĺBľ I(UPY pred podpisom tejto ZMLUw oboma ZuI-uvruÝľĺl

STRANAMI, t.j' pred uzavretím tejto ZĺĺuuVY, nepredď, nedaĺovď aní

iným spÔsobom neprerriedol na tretiu osobu/tretie osoby, ani ho

nevloŽil do zĺađnej obchodnej spoločnosti ďebo druŽstva' ani

nevykonď iný úkon, na zák|ade ktorého môŽe byť do prísluŠného

katastra nehnuteľností zapísaná tretia osoba/tretie osoby ako

spo1uvlastník PnBovtETU I(UPY ;

5.r.2

5, 1.3

po podpise tejto Zĺlluvw oboma ZľĺluvNÝuI STRANAMI, t.j. po uzavreti

tejto ZMLU\,^1, PRtrDMET liUPY nepredá, nezatażí, nedaruje ani iným

spôsobom neprevedie na tretiu osobu/tretie osoby, ani ho nevloŽí do

żíadne1 obchodnej spolocnosti ďebo druŽstva, arri ner,ykoná iný úkon,

na základ'e ktorého rĺoże byť do prísluŠnej evidencie nehnuteľností

zapísaná tretia osoba/tretie osoby ako spoluvlastník PRBolvĺBľu xÚľv;

ku dňu podpisu tejto Zl,lĺtvw neprebiehaju súdne konania, exekučné

konania ďebo iné konania pred akýmkoľvek Štátnym orgárrom,

správnym orgárrom, orgánom Štátnej správy ďebo samosprávy vedené

proti PnpoÁvł.luCEMU, ktoré by svojím účinkom mohli zneĺĺ'ożniť,

obmedziť, oddiďiť ďebo inak sť.ażit prevod vlastníckeho práva

k PnBolvĺpľu I{UPY na KupuĺÚcBno, a ktoré po nadobudnutí

vlastníckeho práva k PnBovĺBTU I{UPY Kupu.lucBMU ohľozia ďebo su

sposobilé ohroziť vlastnícke právo KupuĺÚcoHo;

5.1.4 vŠetlgz jeho splatné zaväzky týkajuce sa PRtrDMETU rupy sú ku dňu

pođpisu tejto Zĺlĺtvw ZMLUVNÝMI STRANAMI zaplatené, a żę bude

postupovať tak, aby do zapísania Kupuĺucnuo ako spoluvlastníka

PRooĺĺoľu KUPY do príslušného katastra nehnuteľností nevzniklo na

zaf<Iade rozhoc1nutia prísluŠného správcu dane (danoly úrad)

akékoľvek zd'ożné právo na PReouETtr I{UPY pĺe akýkoľvek daňoqý

nedoplatok PnpoÁvłJUCtrHo ;

KUPUJUcI nadobúda vlastnícke právo k PRtrDMETU I(UPY aż vkiađom

r'lastníckeho prár'a k PRoolłoTU I(UPY \/ prospech Kupu.lucEHo do katastra

nehnuteľností okresný úrad Čadca, Katastralny odbor'

5.2
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ZMLUVNE STRANY sa dohodli, že poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva

uhradí KUPUJUCI a rovnako návrh na vklad do katastra nehnuteľností na
zákIađe tejto zmluvy je povinný pođať I<UPUJÚCI, ato aż po zaplatení úplnej

kúpnej ceny podľa bodu 4.1 tejto ZMLUVY

V prípađe, ak okresný úrad Čadca, Katastrďny odbor, nevykoná vkiađ
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa tejto zvtĺ,uw v prospech

Kupu;ucBHo z dôvodu akýchkoľvek ním označených chýb, zaväzuje Sa

Kupu.lucl tieto chyby odstrániť najneskôr do 30 dní po obđrŽaní vyrozumenia

tohto úradu' Predávajúci k týmto úkonom spojených s opravou prípadných

chýb v písaní a počítaní sp1nomocňuje KUPUJUctrHo na spísanie dođatku

k tejto zMLUvE,.

PRBoÁvł.luCI sa zaväzwje r,ydať Kupuĺucnlĺu všetĘ doklady potrebné pre

riadne uŽívanie PRoovĺBĺu xuľv najneskÔr v deň nadobudnutia účinnosti tejto

Zľrlĺvw.

Zvlluvl'lo STRANY Sa podpisom tejto Zlllĺtvw zaväzuju navzäjoĺrr si bez

zbytočného odkladu posĘtnúť akúkoľvek súčinnosť potrebnú na to, aby bo1

Kupu.luct zapísaný ako spoluvlastník PREDMETU I{UPY do príslušného katastra
nehnuteľností, a to aj vrátane prípadného uzavretia dodatku/dodatkov
k tejto Zlvĺl'vve v prípade, ak to bude podľa príslušených Štátnych orgánov

potrebné na odstránenie nezľovnďostí, resp. nesprávností v nej uvedených.

Kupu.lÚcl prehlasuje, że stav prevádzaných nehnuteľností je mu veľmi dobre

znárny z osobnej obhliadĘ, ktorú s predávajúcim pred pođpisom tejto

ZMLUw absolvovď a pri ktorej bol dosleđne obozntLmený s jej skutkovým a

technickým stavom. KUPUJUCI zároveń prehlasuje, że rletná voči stavu, v
akom sa nehnuteľnosti naclnađzaj:u, żiađne výhľady a tieto kupuje v stave

takom, ako sú, teda ako stoja a LeŻia.

V prípade, ak by si tretia osoba uplatňovďa svoje vlastnícke práva na
pređmetné nehnuteľnosti, čím by vznikol Spor o vlastníctvo, KUPUJÚCI má

nárok na vrátenie kúpnej ceny starrovenej v bode 4.1 tejto ZMLU\Y a taktieŽ

na nálrradu Škody vo výške '"ynďoŽených výđavkov na obhospodarovanie

daných nehnuteľností.
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6.1

6. Taľchy

NA PREDMETE I(UPY neviaznu Źíađne ťarchy.

7. Zävereěné ustanovenía

7.1' Právne pomery touto ZMLUv>U neupravené sa riadia ustanoveniami

občianskeho zakonníka a iných prísluŠných právnych predpisov platných

v Slovenskej republike.

7 .2 Ak je niektoré ustanovenie tejto Zĺĺtvw neplatné ďebo sa taĘm stane, nemá

to vplyv na ostatné ustaĺrovenía Zĺlĺl'vw' Namiesto takéhoto ustanovenia sa

pouŽije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce úcelu tejto

ZMLĺJW, ktoré nahradí neplatné ustanovenie'

7 .3 Zrĺeny a dodatky k tejto ZMLUVE musia byť uzatvorené v písomnej forme.

7 '4 Táto Zlvĺĺ.vVA je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom 2 obďrżi PREDAVAJÚCI,

1 rovnopis KUPUJUCI a đva rovnopisy sú určené pre kataster nehnuteľností.

7.5 ZuluvlĺB STRANY vyhlasujú, Že túto Zĺlĺtvvu uzatvorili váŽne, určite a
ztozumíteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred

podpisom si ju prečítďi, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju

podpísďi.

7.6 ZvĺluvNB STRANY sa dohodli, że Zĺvĺtwĺ' Sa stáva platnou okamihom jej

podpisu oboma Zlvĺl-uvľÝul STRANAMI a učinnou jej zverejnením v zmysle $

47a ođs' 1 občíanskeho zákonníka.

V Staškove, d'ňa fu ^ú,zozz V Staškove, dňa 23'2'2022

(_

PREDAVAJUCI ''.UPUJUCI


