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Zmluvné stranv

1.1. PnppÁvacÚcr:
Názov: obec Staškov

Sídlo: UI. Jozefa Kronera 588, 023 53 StaŠkov

IČo: oo3l4 293

DIČ: 2o2o55327l

Čĺslo účtu: 0279615001/5600, Prima banka a.s.

V zast': Ing' Ladislav Šimčisko - starosta obce

(ďďej len ako,,PREDÁVAJÚcI ")

I.2. Kupu.lÚcI:

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Bobek,

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Bytom:

Štátna prísluŠnosť:

(ďďej len ako ',KUPUJÚCI")
(PREDÁVAJUCI a Kupuĺucl spolu ako ,,ZMLÍJVNÉ SIRłNY")

ZľĺluvNÉ STRANY sa dohodli na uzavretí tejto Kúpnej zmluvy uzatvorenej
podľaust. $ 588 a nasl. občianskeho zákonníka (ďďej len,,ZMLUVA").

2 Predmet Kúpy

2,1 PRBnÁvłĺucl vyhlasuje, że je výlučným vlastníkom nehnuteľností

nachádzajúcich Sa v okrese Čadca, obec Staškov, kat. uzemie Staškov

zapísaných na:

a Lv č. 1179, a to

. paľcela C KN č. 300 o výmere L7I l:ĺrz, tľvďý trávnatý porast

. paľce1a c KN 301 o výmere l29 m2, trvďý trávnatý porast

. parcela C KN 373 o výmere 90 ĺn2, trvďý trávnatý porast

. paĺ'cela C KN 377 o výmere I27 ĺn2,trvďý trávnatý porast

. paĺ'cela C KN 37B o výmere 27I rn2, trvďý trávnatý porast

. paÍCela C KN 379 o výmere 29o rn2, trvďý trávnatý porast
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o paÍcela C KN 384 o výmere 334 mz, trvďý trávnatý porast

. paÍcela c KN 74o l3 o výmere 79 m2, trvďý trávnatý poľast

(ďďej len ako ,,NEHNUTEĽNoSTI ")

NBHľurpľNoSTI uvedené v bode 2.2 tejto ZMLuw sa buđú na účeiy tejto

ZMLIJW označovať ako ,,PREDMtrT I(ÚPY" v prísluŠnom grajnatickom tvare.

3.Predmet zmluvy
Touto zmluvou:

PRooÁvRuucl predáva KUPUJUcEĺĺu đo výlučného vlastníctva ,,PREDMET KÚPY"

a zavazwje Sa splniť aj ostatné povinnosti, podmienky a predpoklady

v Zĺ'lĺl'vvs ďďej uvedené.

KupuoÚcl kupuje od PREDÁVAJUctrHo đo výlučného vlastníctva ,,PREDMET

I(ÚPY" a zaväzuje sa splniť ostatné povinnosti, podmíenky a predpoklađy

v Zw-uvg ďďej uvedené.

PnooÁvł.lucl rozhodol o predaji PREDMtrTU rÚpy na riadnom zasadnutí

obecného zastupiteľstva' ktoré sa konďo dňa I5.I2.2o21 uznesením č.

27812O2r.

4. Kripna cena

KupuĺÚcĺ uhľađí PnBoÁvłĺucEMU Za PREDMET I(UPY ĺ<Úpľu CENU v celkovej

výške 37.3oo,- € (slovom triđsaťsedemtisíctristo eur), a to pred podaním

návrhu na vklađ vlastníckeho práva k NEHNUTEĽNOSTI, najneskôľ do 30

dní odo dňa, kedy KUPUJUCI obđrżí oznámenie o r,yhodnotení veľejnej

obchođnej súťaŽe od PREDAVAJUCBHo bankovým prevođom na bankový

účet PREDÁvł.iucpHo uvedený v bode 1.1 tejto ZMLUw.
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5. Práva a

5.1 PRpnevłĺÚCI vyhlasuje, Že
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5. 1. 1 PRpolvĺBľ I{UPY pred podpisom tejto ZMLUw oboma ZvĺluvľÝvtl

STRANAM], t.j. pređ uzavretím tejto ZĺlĺvvVY, nepredď, nedarovď ani

iným sposobom nepreviedol na tretiu osobu/tretie osoby, ani ho

nevioŽil do Žiadnej obchodnej spoločnosti ďebo druŽstva, ani

ner,ykonď iný ukon, na základe ktorého moŽe byť do príslušného

katastra nehnuteľností zapisaná tretia osoba/tretie osoby ako

spoluvlastník PRsoN4ETU I(UPY;

5.I'2 po podpise tejto Zxlluvw oboma ZľłluvtrlÝľĺI STRANAMI' t.j. po uzavteŁi

te1to ZĺĺĺUVY, PREDMET i(UPY nepredá, nezatażí, nedaruje ani iným

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

ziadnej obchodnej spoiočnosti alebo druŽstva, ani ner,ykoná iný úkon,

na zaklaďe ktorého rrroŹe byť do prísluŠnej evidencie nehnuteľností

zapísaná tretia osoba/tretie osoby ako spoluvlastník PRBovĺpĺu rÚľv;

5.1.3 ku dňu podpisu tejto Zxĺvuw neprebiehaju súdne konania' exekučné

konania ďebo iné konaĺria pred akýmkoľvek Štátnym orgánom,

správnym orgánom, orgánom štátnej správy ďebo samosprávy vedené

proti PRBoÁvłĺÚcEMU, ktoré by svojím učinkom mohli znen:'ożnít,

obmedziť, oddiďiť ďebo inak sťaŽiť prevod vlastníckeho práva

k PRooluoru I(UPY na KUPUJuCBHo, a ktoré po nadobudnutí

vlastníckeho práva k PREDMETU I(UPY KupuĺucBMU ohrozia ďebo su

spôsobi1é ohrozĺt vlastnícke právo KuľuĺucnHo;

5.1.4 vŠetĘ jeho splatné záväzky týkajĹrce Sa PRBoĺĺpľu ĺ<upy sú ku dňu

podpisu tejto Zlĺlĺtvw ZMLUVNÝMI STRANAMI zaplatené, aże bude

postupovať tak, aby do zapísania Kupu.lucoHo ako spoluv1astníka

PRnovBľu I(UPY do prísluŠného katastra nehnuteľností nevzniklo na

za]<Iađe rozhodnutia prísluŠného správcu dane (danoly úrađ)

akékoľvek záIoŹné právo na PReovETE KÚPY pÍe akýkoľvek daňový

nedoplatok PnBoÁvłJUCEHo ;

I(UPUJUcI nadobuda vlastnícke právo k PęBoĺĺeľu KUPY aż vk1adom

r.lastníckeho prár,a k PRoovtBTLI I(ÚPY V prospech Kupu.-lucEHo do katastra

nehnuteľností okresný úrad Čadca, Katastrálny odbor.
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zlrłĺ.uvľÉ STRANY sa dohođli, że poplaŁok za návrh na vklad vlastníckeho práva
uhradí KUPUJUCI a rovnako nárlrh na r'klad do katastra nehnuteľností na
záklađe tejto zmlury je povinný podať KUpUJÚCI, ato aż po zaplaŁení úplnej
kúpnej ceny podľa bodu 4.1 tejto zMLvw

V prípade, ak okresný úrad Čadca, Katastralny odbor, nełykoná vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa tejto zĺĺl-uw v prospech
KupuĺÚcnHo z dôvodu akýchkolVek ním označených chýb, zaväzuje Sa

Kupuĺucĺ tieto chyby odstrániť najneskÔr do 30 dní po obdrŽaní vyrozumenia
tohto úradu. Pređávajúcí k týmto úkonom spojených s opÍavou prípađných
chýb v písaní a počítaní splnomocňuje Kupu.lucoHo na spísanie dodatku
k tejto zMLUvE.

PRBoÁvł.lucI sa zaväzuje 'uydať Kupu.lucplĺu všetĘ đoklady potrebné pre

riadne uŽívanie PRtrDMETU I(UPY najneskôr v deň nađobudnutia účinnosti tejto

Zĺĺĺĺvw.

ZvLuvNB STRANY sa podpisom tejto Zl:ĺ.vvw zaväzuju navzájorn si bez
zbytočného odklađu posĘtnúť akukoľr'ek súčinnosť potrebnú na to, aby bot
Kupu.lucl zapísaný ako spolur'lastník PREDMtrTU I(UPY do príslušného katastra
nehnuteľností, a to ą vrátane prípadného uzavreŁía dodatku/dodatkov
k tejto Zĺlll-wt v prípade, ak to bude podľa prísluŠených štátnych orgánov
potrebné na odstránenie nezrovnďostí, resp. nesprárzností v nej uveđených.

KUPUJUCi prehlasuje, że stav prevádzaných nehnuteľností je mu veľmi dobre
znáĺny z osobnej obhliadĘ, ktorú s predávajúcim pred podpisom tejto

ZMLUw absolvovď a pľi ktoľej bol dôsledne oboznáĺnený s jej skutkovým a
technickým stavom. KupuĺucI záĺoven prehlasuje, że nerĺá voci stavu, v
akom sa nehnuteľnosti nachádza1u, żiađne výhrady a tieto kupuje v stave

takom, ako sú, teda ako stoja a leżia.

V prípade, ak by si tretia osoba uplatňovala svoje vlastnícke práva na
predmetné nehnuteľnosti, čím by vznikol Spor o vlastníctvo, KUPUJÚcI má
náľok na vrátenie kúpnej ceny stanovenej v bode 4.1 tejto ZMLUw ataktíeż
na nálrradu Škody vo výŠke r1rnďoŽených výdavkov na obhospodarovanie
daných nehnuteľností.
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6.r

o. Ťarchy

NA PREDMETE I(UPY neviaznu żíađne ťaĺchy

7. Zäverečné ustanovenía

7 'I Právne pomery touto Zł,lĺl'wou neupravené sa riadia ustanoveniami

občiarrskeho zákonníka a iných prísluŠných právnych predpisov platných

v Slovenskej republike.

7.2 Ak je niektoré ustanovenie tejto Zĺllvvw neplatné ďebo sa taĘm stane, nemá

to vplyw na ostatné ustanovenia Zĺĺtuw' Namiesto takéhoto ustanovenia sa

pouŽije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce učelu tejto

ZMLĺJw, ktoré nahrađí neplatné ustanovenie.

7.3 Zrneny a dodatĘ k tejto Zľĺĺwt musia byť uzatvorené v písomnej forme'

7 '4 Táto ZĺĺvvVA je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom 2 obďrżi PREDAVAJUCI,

1 rovnopis KUPUJUCI a dva rovnopisy sú určené pre kataster nehnuteľnosti.

7.5 ZMLUVNE STRANY vyhlasuju, Že tuto Zĺ'ĺuvvv uzatvorili váźne, určite a
ztozurníteľne, nie v tiesni, aní za nápađne nevýhodných podmienok, pred

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

podpísali'

7.6 ZvtLuvlĺB STRANY sa dohod1i, Źe Zĺrlĺvuvĺ sa stáva platnou okamihom jej

podpisu oboma Zttłĺ,uvxÝvĺI STRANAMI a účinnou jej zverejnením v zmysle $

47a ods. 1 občianskeho zákonníka.

V StaŠkove, 6ňa b.€3.2022 V Staškove, dňa 23.2.2022

'Łł1

PREDAVAJUCI .'JJUCI


