
Kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka medzi
nasledovnými zmluvnými stranami

Predávajúci: Obec Prašice
1. mája 142/142, 956 22 Prašice 
IČO: 00310964 
D IČ :2021315538
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.,
Číslo účtu: 0886669001/5600
zastúpený: Erika Nemešová, starostka obce

(ďalej len „predávajúci“)
a

Kupujúci: 1/ Ján Marga, rod. Marga
Stredná 590/34. 956 31 Krušovce
nar.
r.č.
štátna príslušnosť: SR

2/ Ing. Anna Margová, rod.
Stredná 590/34, 956 31 Krušovce
nar.
r.č.
štátna príslušnosť: SR 

(ďalej len „kupujúci“)

v nasledovnom znení:

Článok I.
Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k novozakreslenému pozemku 
zapísanému Katastrálnym úradom v Nitre, Správou katastra Topoľčany, katastrálne 
územie Prašice, register C-KN, parcelné číslo 3839/164, vo výmere 188 m2, druh
pozemku trvalé trávne porasty. Predmetný novozakreslený pozemok bol oddelený
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geometrickým plánom č. 36319830-108/12 z pozemku zapísaného Katastrálnym 
úradom v Nitre, Správou katastra Topoľčany, katastrálne územie Prašice, register C- 
KN, LV č. 1526, parcelné číslo 3839/1, vo výmere 26 565 m2, druh pozemku trvalé 
trávne porasty, ktorý je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho vcelku. Predmetný 
novozakreslený pozemok tvorí priľahlý pozemok k zastavanému pozemku, ktorý je 
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov kupujúcich a svojim umiestnením a 
využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.

2. Predávajúci touto zmluvou predáva novozakreslený pozemok zapísaný Katastrálnym 
úradom v Nitre, Správou katastra Topoľčany, katastrálne územie Prašice, registrer C- 
KN, parcelné číslo 3839/164, vo výmere 188 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, 
kupujúcim v celosti do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov a kupujúci 
kupujú predmetný novozakreslený pozemok do svojho bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov v celosti.

Článok II.
Kúpna cena a jej splatnosť

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva k 
nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy vo výške 1 316,00 EUR (slovom 
tisíc tristošestnásť eur) na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2011 zo dňa 
31.01.2011, ktorým bola určená cena za predaj pozemkov v rekreačnej oblasti 
Duchonka pre fyzické osoby vo výške 7 E U R/m .

2. Kúpna cena bola zaplatená úhradou faktúry č. OF/2012/128 vyhotovenej dňa 
05.12.2012 prevodným príkazom na účet predávajúceho, číslo ktorého je uvedené 
v záhlaví tejto zmluvy.

Článok III.
Vyhlásenia zmluvných strán.

1. Predávajúci oboznámil kupujúcich so stavom nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. bod 1 
tejto zmluvy a prehlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, 
vecné bremená, ani iné ťarchy.

2. Predávajúci prehlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti nie je ani nebolo začaté 
žiadne súdne, exekučné alebo iné správne konanie, ktoré sa týka prevádzanej 
nehnuteľnosti, alebo jej časti, a že voči uvedenej nehnuteľnosti ani neexistujú žiadne 
práva tretích osôb, ktoré môžu priamo, alebo nepriamo postihovať predmetnú 
nehnuteľnosť alebo prevod vlastníckeho práva k nej.

3. Predávajúci prehlasuje, že k prevádzanej nehnuteľnosti nie sú viazané žiadne 
nedoplatky ako daň z nehnuteľnosti a podobne.

4. V prípade nepravdivých prehlásení predávajúceho v tomto článku, zodpovedá 
predávajúci za škodu, ktorá v tomto dôsledku vznikne kupujúcim.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak z dôvodov na strane predávajúceho nedôjde k vkladu 
vlastníckeho práva v prospech kupujúcich alebo nebude tento návrh povolený z 
dôvodu neodstrániteľnej prekážky vyskytujúcej sa na strane predávajúceho, majú 
kupujúci právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a suma kúpnej ceny podľa čl. II bod 2
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tejto zmluvy bude vrátená v celosti osobne kupujúcim a predávajúci sa zaväzuje k 
akejkoľvek potrebnej súčinnosti na realizáciu tohto prevodu.

6. Zmluvné strany, a to Obec Prašice, sídlo 1. mája 142/142, 956 22 Prašice, SR, IČO: 
00310964 na strane predávajúceho, a Ján Marga, rod. Marga, trv. bytom Stredná 
590/34, 956 31 Krušovce, štátna príslušnosť SR a Ing. Anna Margová, rod.

, trv. bytom Stredná 590/34, 956 31 Krušovce, štátna príslušnosť SR na 
strane kupujúcich, po vzájomnej dohode zriaďujú osobný záväzok spočívajúci:
- v povinnosti rešpektovať ustanovenie Štatútu rekreačnej oblasti Duchonka,
- v povinnosti zdržať sa budovania stavieb na daných parcelách okrem drobných 

stavieb, ktoré tvoria funkciu doplnkovú k stavbe hlavnej,
- v povinnosti zdržať sa oplotenia pozemkov.

Článok IV.

Zmluvné strany, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, navrhujú aby 
Katastrálny úrad v Nitre, Správa katastra Topoľčany na základe tejto zmluvy rozhodol 
o vklade vlastníckeho práva a aby bol vykonaný tento zápis :

A LV : k. ú. Prašice, register C-KN
pozemok pare. č. 3839/164 - trvalé trávne porasty o výmere 188 m2

B LV : Ján Marga, rod. Marga, trv. bytom Stredná 590/34, 956 31 Krušovce, nar.

a manž.

Ing. Anna Margová, rod. , trv. bytom Stredná 590/34, 956 31
Krušovce, nar. i

v 1/1 doBSM  

C LV : bez zápisu

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy o 
prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Pred podpisom tejto zmluvy si ju prečítali, 
obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto 
zmluvou ju  vlastnoručne podpisujú.

2. Obe zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú 
slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie 
je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok.
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3. Účastníci zmluvy berú na vedomie, že zmluva je platná dňom jej podpisu oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom podania návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

4. Zmluva je vyhotovená v 5-tich vyhotoveniach, z ktorých dve obdržia kupujúci, jednu 
predávajúci a dve vyhotovenia sa použijú pre potreby Správy katastra Topoľčany.

5. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou za súhlasu 
oboch zmluvných strán. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných príslušných predpisov 
v platnom znení.

6. Správny poplatok s podaním návrhu na vklad vlastníctva sa zaväzujú uhradiť 
kupujúci.

V Prašiciach. dňa

za predávajúceho: za kupujúcich:

......... t..... w
Erika Nemešová
starostka obce

Ján Marga

Ing. Anna Margová

Podľa knihy na osvedčenie č. 4:?...^..
túto listinu prsd obcou Prsčice vlastnoručneíoručne

podpísal ÍV^d s 1 v)astr|ý)

bytom  'Z & iá A ttÚ & í 
rodné číslo
ktorého osobná to tožnosť bola preuRázaná 
občianskym  preukazom  .
V Prašiciach dňa ....C'!..didrtte/tAsu.

........ ..............
osvedčujucrpracovm k

Podľa knihy na osvedčenie č ......
tú to  listinu pred cbcou Prsčice vlastnoručne 
podpísal (uznal podpis za vlastný) /
. . . . . . ( M m . .   
bytom  .. dZľí k/ . ■  ■ ■
rodné číslo  ................................................................
ktorého osobná to tožnosť boJa,piQuMzíiná^..
o b či a n s ky m p re u ka z o m -------- -------
V  Prašiciach dňa r f & . i f t h r f k k h . .

....... ...........
osvedčujúci pracá' '


