
KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená dnešného dňa medzi: 

predávajúci
Obec Prašice

Sídlo: 1. mája 142,956 22 Prašice 
Zastúpená starostkou obce 
Erikou Nemešovou 
IČ O : 310 964
(ďalej len ako „ predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

a
kupujúci

Ing. Marian Kišš rod. Kišš
Narodený 
Rodné číslo:
trvale bytom: Sitnianska 21, 940 01 Nové Zámky 
stav: i
štátne občianstvo: i

Andrea Kiššová
rodená: 
narodená . 
rodné číslo:
trvale bytom: Sitnianska 21, 940 01 Nové Zámky 
stav:
štátne občianstvo:,
( ďalej len „ ako kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

za nasledovných zmluvných podmienok:

Článok I. 
Predmet zmluvy

Predávajúci predáva a kupujúci kupujú do BSM  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú.
Prašice, zapísanú pôvodne na LV  č. 1526 podľa registra CKN ako pare.č. 3839/1, trvalé 
tráv. Porasty vo výmere 6325 m2, ktorej je  predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
- iny. Podľa vypracovaného geometrického plánu č. 36319830-022/12 zo dňa 6.12.2012, 
overeného Správou katastra Topoľčany dňa: 17.12.2012 pod č. 698/2012 ide o 
novozakreslenú pac. č. 3839/72, trvalé tráv. porasty vo výmere 200 m2

Pozn:
Kupujúci už sú vlastníkmi nehnuteľnosti, ktorá stoji na pare. č: 3839/49 a 3839/73 na ktorej je  
postavená rekreačná chata ktorej vlastníkom sú kupujúci. Takže touto KPZ si dokupujú 
pozemok na užívanie okolo chaty, ktorý je  predmetom predaja v bode 1.



Článok II.

Predávajúci predáva pozemok uvedený v čl. I. tejto kúpnej zmluvy so všetkými súčasťami do 
výlučného vlastníctva v celosti /  200m2 /  za dohodnutú kúpnu cenu, ktorá predstavuje čiastku 
7 €/m2, čo celkovo predstavuje čiastku 1400 €o, /slovom jedentisícštyristo eur/ kupujúcim, 
ktorý tento pozemok za túto cenu kupujú v podiele 1/1 -  iný.

Článok III.

Dohodnutá kúpna cena predstavuje čiastku 1400 €  /slovom jedentisícštyristo eur/.
Dohodnutá cena zo strany kupujúcich bola predávajúcemu uhradená prevodom na účet 
č. 0886669001/5600 z účtu č. 0240276276/0900 na základe faktúry čislo OF/2013/35 na var. 
Symbol č  201335. Tato požadovaná suma bola uhradená dňa 6.3.2013v celosti.
Predávajúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje aj skutočnosť že mu kúpna suma v celku prišla  
na ním daný účet, ktorý uviedol na faktúre OF/2013/35.

* Článok IV.

Zmluvné strany a to Marián Kišš rod. Kišš nar : í, a manž. Andrea Kiššová rod.
^  ,mar: 1 trvale bytom Sitnianska :21, Nové Zámky a

Obec Prašice, sídlo : ul. 1. mája 142, 956 22 Prašice, SR, IČO : 310964, po vzájomnej 
dohode zriaďujú osobný záväzok spočívajúci:
v povinnosti rešpektovať ustanovenia Štatútu rekreačnej oblasti Duchonka 
v povinnosti zdržať sa budovania stavieb na daných parceliach okrem drobných 
stavieb, ktoré tvoria doplnkovú funkciu k stavbe hlavnej 
v povinnosti zdržať sa oplotenia pozemkov
Článok I. by mal mať znenie podľa vzoru, ktorý Vám posielam, pretože v tomto článku 
musí byť uvedené, že sa vychádza pôvodnej nehnuteľnosti zapísanej v registri CKN : 
Predávajúci predáva a kupujúci kupujú do BSM  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú.
Prašice, zapísanú pôvodne na L V  č. 1526 podľa registra CKN ako par c. č. 3839/1, trvalé 
tráv.porasty vo výmere 6325 m2, ktorej ej predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
- iny. Podľa vypracovaného geometrického plánu č. 36319830-022/12 zo dňa . 6.12.2012 

* overeného Správou katastra Topoľčany d  ň a: 17.12.2012 pod  č. 698/2012 ide o
*■'' novozakreslenú pac. č. 3839/72, trvalé tráv. porasty vo výmere 200 m2

Predávajúci prehlasuje že na predmetnej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, reštitúcie 
a vecné bremená.
Predávajúci prehlasuje, že nie sú mu známe také vady a nedostatky predmetnej nehnuteľnosti, 
na ktoré by mal kupujúceho upozorniť.
Kupujúci prehlasuje, že stav nehnuteľnosti je  mu známy a nadobúda ho v podiele 1/1 - iný

Článok V.

Poplatok spojený s vyhotovením tejto zmluvy ako aj poplatok spojený s vkladom vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností - znáša kupujúci v plnej výške.
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Článok VI.

Na základe tejto zmluvy možno u Správy katastra Topoľčany vykonať tento záp is: 

A LV : k.ú. Prašice, register CKN

Pare. č. 3839/72 -  trvalé porasty vo výmere 200 m2 

v podiele 1/1 -iný  

B L V : Marian Kišš rod. Kišš, nar. i , r.č.

a Andrea Kiššová rod. , nar. , r.č.

obaja trvale bytom Sitnianska 21, Nové Zámky, 940 01 

C LV : bez zmien

Článok VII.

V II.l Účastníci tejto zmluvy berú na vedomie, že táto zmluva nadobudne účinnosť vkladom 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností , Správou katastra Topoľčany a svojimi 
zmluvnými prejavmi sú viazaní až do právoplatného rozhodnutia Správy katastra 
Topoľčany povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

VII.2 V prípade odstúpenia od tejto zmluvy, alebo ak by z  iných dôvodov k  plneniu z tejto 
zmluvy nedošlo, účastníci tejto zmluvy sú povinní obnoviť právny stav platný pred je j 
podpísaním. Vprípade odstúpenia od tejto zmluvy zo strany predávajúceho sa predávajúci sa 
zaväzuje uhradiť kupujúcemu poplatky spojené s overením podpisov, poplatky spojené 
s vyhotovením kúpnych zmlúv a poplatky spojené s vkladovým konaním ako aj celú kúpnu 
sumu.

VII.3 Návrh na vklad vlastníckeho práva po podpise tejto zmluvy podá kupujúci v deň 
podpisu tejto zmluvy. Predávajúci splnomocňuje kupujúceho, aby ho zastupoval pri spísaní 
návrhu, pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, aby ho 
zastupoval počas celého katastrálneho konania, vrátane opráv a doplnení zmluvy pre 
potreby vkladového konania a návrhu na vklad. Predávajúci súhlasí, aby boli písomnosti 
ohľadom katastrálneho konania doručované na adresu kupujúceho. Kupujúci toto 
splnomocnenie príma v plnom rozsahu.

V1I.4 Vprípade, ak Správa katastra odmietne resp. preruší vkladové konanie sa predávajúci 
zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri odstraňovaní vytknutých nedostatkov v opačnom prípade sa 
zaväzuje uhradiť kupujúcemu poplatky spojené s overením podpisov, poplatky spojené 
s vyhotovením kúpnych zmlúv, poplatky spojené s vkladovým konaním a taktiež vrátiť kúpnu 
cenu v plnej výške a to do 3 dní od odmietnutia súčinnosti.

VII. 5 Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená len po dohode obidvoch zmluvných strán 
a to očíslovanými dodatkami k  zmluve, ktoré budú tvoriť je j  neoddeliteľnú súčasť.

3



VII. 6 Zmluva je  vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch rovnakej právnej sily. 
Kupujúci obdrží dve (2) vyhotovenia, predávajúci jedno (1 )  a dve vyhotovenia budú tvoriť 
prílohu návrhu na vklad.

Prasice dňa:...............................
A i

Predávajúci: Kupujúci:

A
Kupujúci:
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