
KÚPNA ZMLUVA
uzavretá dnešného dňa v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov medzi:

Obec Prašice Sídlo: 1. Mája 142/142 
956 22 Prašice 
IČO: 00310964
zastúpená Erikou Nemešovou, starostkou obce 
ďalej len „predávajúci“

František Kotrba, rod. Kotrba r.c.: ,nar.:
trvalé bytom: Malinová 4428, 
955 01 Topoľčany 
ďalej len „kupujúci I.“

Ing. Iveta Kotrbová, rod.

predávajúci a kupujúci spolu ďalej 
len „zmluvné strany“ 
za nasledovných podmienok:

r.c.: , nar.:
trvalé bytom: Malinová 4428,
955 01 Topoľčany 
ďalej len „kupujúci II.“

ďalej spoločne aj ako „kupujúci“

1.

I.
Preambula

Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku, parcelné číslo 3545/48 o výmere 362 m2, druh 
pozemku: Trvalé trávne porasty, parcela registra “C“ , nachádzajúceho sa v katastrálnom území 
Prašice, obec Prašice, okres Topoľčany, zapísaného na liste vlastníctva číslo 1526 vydaným 
Správou katastra Topoľčany (ďalej len „Nehnuteľnosť“).

II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti z predávajúceho na 
kupujúcich.

2. Predávajúci týmto predáva Nehnuteľnosť kupujúcim do ich bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov, pričom po prevode vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúcich budú kupujúci 
bezpodielovými spoluvlastníkmi Nehnuteľnosti vo forme bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov.

3. Kupujúci touto zmluvou kupujú Nehnuteľnosť od predávajúceho do svojho bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov.

4. Kupujúci sa súčasne zaväzujú zaplatiť predávajúcemu za prevod vlastníckeho práva 
predávajúceho k Nehnuteľnosti z predávajúceho na kupujúcich kúpnu cenu uvedenú v článku III. 
tejto zmluvy.

III.
Kúpna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za Nehnuteľnosť vo výške 2.534,- EUR (slovom: 
dvetisíc päťstotridsaťštyri euro) (ďalej len „Kúpna cena“), kupujúci zaplatia pri podpise tejto 
zmluvy, bankovým prevodom, na účet číslo 0886669001/5600, vedený v Prima banka Slovensko,
a. s., pričom zaplatením Kúpnej ceny vo výške 2.534,- EUR (slovom: dvetisíc päťstotridsaťštyri 
euro) vyššie uvedeným spôsobom, sa Kúpna cena považuje za uhradenú v celom rozsahu.



IV.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Nehnuteľnosti, a že na Nehnuteľnosti neviaznu 
žiadne dlhy, záložné práva, vecné bremená a iné právne povinnosti v prospech tretích osôb, 
ktoré by obmedzovali dispozičné právo predávajúceho s Nehnuteľnosťou, a ďalej vyhlasuje, 
že úplne a pravdivo oboznámil kupujúcich s právnym a faktickým stavom Nehnuteľnosti, že 
všetky informácie a podklady, týkajúce sa Nehnuteľnosti, ktoré poskytol kupujúcim v súvislosti 
s touto zmluvou alebo s uzatváraním tejto zmluvy alebo rokovaniami, ktoré viedli k uzatvoreniu 
tejto zmluvy ako aj všetky informácie a podklady, ktoré poskytol kupujúcim a ktoré sa týkajú 
Nehnuteľnosti, sú úplné, presné a pravdivé.

2. Predávajúci vyhlasuje, že do dnešného dňa neuzatvoril žiadnu zmluvu o budúcej zmluve, ani 
kúpnu zmluvu o prevode vlastníckych práv na Nehnuteľnosti, ktorou by sa zaviazal previesť, 
alebo ktorou by previedol vlastnícke právo na Nehnuteľnosti na tretiu osobu/tretie osoby, 
s výnimkou tejto zmluvy a ďalej vyhlasuje, že žiadna tretia osoba nevymáha voči predávajúcemu 
zaplatenie takej pohľadávky a/alebo nevedie voči predávajúcemu alebo osobe, za ktorej záväzky 
predávajúci ručí, alebo inak zodpovedá, také súdne konania, v dôsledku ktorých by mohla byť 
ohrozená schopnosť predávajúceho plniť si záväzky z tejto zmluvy alebo previesť vlastnícke 
právo k Nehnuteľnosti na kupujúcich.

3. Predávajúci vyhlasuje, že úplne oboznámil kupujúcich s predávajúcemu známym právnym 
a faktickým stavom Nehnuteľnosti, poskytol kupujúcim všetky predávajúcemu známe informácie 
o Nehnuteľnosti a kupujúci týmto vyhlasujú, že všetky tieto informácie im boli predávajúcim 
poskytnuté a právny a faktický stav Nehnuteľnosti im je dobre a úplne známy a v tomto stave, 
t.j. v stave, vakom sa Nehnuteľnosť nachádza v deň podpisu tejto zmluvy, Nehnuteľnosť za 
dohodnutú Kúpnu cenu kupujú do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Zmluvné strany sa týmto dohodli, že kupujúci:
budú dodržovať a rešpektovať ustanovenia Štatútu rekreačnej oblasti Duchonka,

• zdržia sa budovania stavieb na Nehnuteľnosti, okrem drobných stavieb, ktoré tvoria funkciu 
doplnkovú k stavbe hlavnej, a

• zdržia sa oplotenia Nehnuteľnosti.

V.
Ďalšie ustanovenia

1. Kupujúci nadobudnú spoluvlastnícke práva k Nehnuteľnosti momentom nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia príslušnej Správy katastra o povolení vkladu spoluvlastníckych práv 
k Nehnuteľnosti v prospech kupujúcich do katastra nehnuteľností.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad spoluvlastníckych práv k Nehnuteľnosti v prospech 
kupujúcich do príslušného katastra nehnuteľností bude podaný do 3 pracovných dní odo dňa 
úhrady Kúpnej ceny v plnom rozsahu. Poplatok za návrh na vklad spoluvlastníckych práv do 
príslušného katastra hradia kupujúci.

3. Kupujúci sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak: (i) vyjde najavo, že vyhlásenia 
predávajúceho uvedené v článku IV. tejto zmluvy sú nepravdivé, alebo ak sa predávajúci dopustil 
akejkoľvek nepravdivosti alebo vedomého opomenutia vo vyhláseniach uvedených v tejto zmluve, 
(ii) vyjde najavo, že bol podaný návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu prevodu aj na inú 
osobu než kupujúcich, (iii) dôjde k zastaveniu konania o povolenie vkladu spoluvlastníckych práv 
v prospech kupujúcich do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy.

4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak nebude v súlade s ustanoveniami 
tejto zmluvy Kúpna cena uhradená spôsobom uvedeným v Článku III. tejto zmluvy ani do 30 dní 
odo dňa podpisu tejto zmluvy.

5. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší, a zmluvné strany sú povinné si navzájom 
vydať poskytnuté plnenia.



6. V prípade prerušenia alebo zastavenia konania o povolenie vkladu spoluvlastníckych práv podľa 
tejto zmluvy do katastra nehnuteľností sa zmluvné strany zaväzujú vo vzájomnej súčinnosti 
vykonať všetky úkony potrebné k odstráneniu dôvodov, ktoré môžu viesť k prerušeniu alebo 
zastaveniu predmetného konania, tak aby sa naplnil účel tejto zmluvy a kupujúci mohli 
nadobudnúť spoluvlastnícke práva k Nehnuteľnosti v plnom rozsahu, a to najneskôr do 7 dní odo 
dňa kedy sa o prerušení, resp. zastavení konania dozvedeli. V opačnom prípade zodpovedajú za 
škodu vzniknutú druhej zmluvnej strane.

7. Pri porušení povinností uvedených v tejto zmluve porušujúca zmluvná strana zodpovedá za škodu 
vzniknutú druhej zmluvnej strane, bez ohľadu na to z akého dôvodu k porušeniu došlo.

VI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka, ako aj ďalšími právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými 
stranami a vecnoprávne účinky -  nadobudnutie spoluvlastníckych práv k Nehnuteľnosti 
kupujúcimi nastávajú až právoplatnosťou rozhodnutia príslušnej Správy katastra o povolení 
vkladu spoluvlastníckych práv k Nehnuteľnosti v prospech kupujúcich.

3. Obsah tejto zmluvy možno meniť len formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto 
zmluvy budú riešiť cestou zmieru -  dohodou. Pre prípadné súdne spory vzniknuté z tejto zmluvy 
sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že táto zmluva bola 
uzavretá slobodne vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, s obsahom tejto zmluvy súhlasia, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy zároveň 
potvrdzujú, že právny úkon je vykonaný v predpísanej forme, ich prejavy vôle sú hodnoverné 
a dostatočne zrozumiteľné.

5. V prípade, že sa stane ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo dodatkov tejto zmluvy 
neplatným alebo neúčinným z akéhokoľvek dôvodu, neovplyvní to platnosť a účinnosť ostaných 
ustanovení. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť také neplatné alebo neúčinné 
ustanovenie ustanovením platným a účinným, ktoré s ohľadom na svoj obsah a ekonomický účel 
najviac odpovedá neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu a čo najviac sa približuje zmyslu 
a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do 
úvahy.

6. Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, 1 exemplár pre predávajúceho, 1 exemplár pre 
každého z kupujúcich a 2 exempláre pre účely zápisu spoluvlastníckeho práva do príslušného 
katastra nehnuteľností.

V Prašiciach dňa: ________  V Prašiciach dňa:_______ ___

7>t
_______l j  i í ____________________ ______________ ^  — __________

)bec Prasice František Kotrba, rod. Kotrba
zastúpená Erikou Nemešovou, starostkou obce kupujúci I.

predávajúci 
(overený podpis)

V Prašiciach dňa:

.X

Ing. Iveta Kotrbová, rod. Wiedermannová
kupujúci II.


