
K Ú P N A  Z M L U V A
ktorú uzatvorili:

Predávajúci: Obec Prašice, 1. mája 142, 956 22 Prašice, IČO: 00310964
zastúpená starostkou obce Erikou Nemešovou

a

Kupujúci: Ing. Peter Kúdela rod. , nar. rodné číslo i a
manželka Daniela Kúdelová rod. nar. , r.č. obaja
trvale bytom Záhradnícka 3938/39 Topoľčany 95501

Za nasledovných podmienok:

I.

Predávajúci je vlastníkom nehnuteľnosti nach. sa v kat. území Prašice , zapísanej na Okresnom 
úrade Topoľčany katastrálného odboru na LV č. 1526 ako parcela reg. „C“, pare. č. 3548/1 ostatné 
plochy o výmere 58828 m2 v podiele 1/1-ina.
Uvedená parcela bola zameraná geometrickým plánom č. 478/2013 zo dňa 05.12.2013, úradne 
overený dňa 18.12.2013 a vznikli novovytvorené parcely reg. „C“, a to parcela č. 3548/1 ostatné 
plochy o výmere 58648 m2 a parcela č. 3548/290 ostatné plochy o výmere 180 m2.

II.

Predávajúci odpredáva novovytvorenú parcelu č. 3548/290 bližšie opísanú v bode I. tejto kúpnej 
zmluvy kupujúcim v celosti do BSM a kupujúci ju od neho kupujú a nadobúdajú do BSM v podiele 
1/1-ina za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1 260,- €, čo predstavuje 7,- € za 1 m2. Táto kúpna cena 
bola predávajúcemu vyplatená v hotovosti do pokladne Obecného úradu Prašice pri podpise tejto 
zmluvy, čo účastníci potvrdzujú svojimi podpismi.

III.

S prevodom nehnuteľnosti ako aj s výškou kúpnej ceny dalo súhlas Obecné zastupiteľstvo Obce 
Prašice, zápisnicu a výpis z uznesenia predkladáme s kúpnou zmluvou.

Pozemok sa prevádza v zmysle § 9 a ods.8 písm. b, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Ide o 
priľahlý pozemok.

IV.

Predávajúci zodpovedá za nespornosť svojho vlastnického práva a za to, že na prevádzanej 
nehnuteľnosti sa neviažu žiadne dlhy, vecné bremena a iné ťarchy.



Kupujúci vyhlasujú, že dobre poznajú stav kupovanej nehnuteľnosti z ohliadky na mieste samom a 
nie sú im známe žiadne vady, ktoré by bránili jej riadnému užívaniu.

V.

Zmluvné strany vzali na vedomie, že pre uzavretie zmluvy podľa § 46 ods.2 Obč. zák. stačí, ak 
dôjde k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu, prejavy všetkých účastníkov musia byť na 
tej istej listine.
Podľa § 47 Obč. zák. je k účinnosti tejto zmluvy potrebné rozhodnutie Okresného úradu Topoľčany 
katastrálného odboru o povolení vkladu, vlastnícke právo predávajúceho prejde na kupujúcich 
dňom vkladu do katastra nehnuteľností.
Pokiaľ do troch rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy nebol podaný návrh do katastra nehnuteľností na 
vklad vlastnického práva, má sa za to, že účastníci od zmluvy odstúpili.
Ak sa zmluva zruší alebo ak účastníci od nej odstúpia, musia si navzájom vrátiť všetko to, čo podľa 
nej už obdržali.

VI.

Poplatky spojené s touto zmluvou budú uhradené v zmysle platných právnych predpisov a budú ich 
hradiť kupujúci.

VII.

Účastníci tejto zmluvy Ing. Peter Kúdela rod. , nar. rodné číslo
a manželka Daniela Kúdelová rod. nar. , r.č. obaja trvale bytom
Záhradnícka 3938/39 Topoľčany 95501sa zaväzujú rešpektovať v prospech parcely č. 3548/290, 
nasledovné povinnosti:

- rešpektovať ustanovenia Štatútu rekreačnej oblasti Duchonka,
- zdržať sa budovania stavieb na danej parcele okrem drobných stavieb, ktoré tvoria funkciu 

doplnkovú k hlavnej stavbe,
- zdržať sa oplotenia pozemkov.

Toto je ich osobný záväzok, ktorý sa nezapisuje do katastra nehnuteľnosti

VIII.

Na základe tejto zmluvy navrhujú účastníci, aby Okresný úrad Topoľčany Katastrálny odbor 
rozhodol o vklade do katastra nehnuteľnosti a pre katastrálne územie Prašice bol vykonaný tento 
zápis do katastra nehnuteľnosti:

A LV: pare.č. 3548/290 ostatné plochy o výmere 180 m2

B L V: Ing. Peter Kúdela rod. , nar. rodné číslo ; a
manželka Daniela Kúdelová rod. i nar. , r.č.
do BSM v podiele 1/1-ina



CLY: Bez zápisu

Predávajúci svojim úradne podpisom na tejto zmluve splnomocňuje kupujúcich, aby v prípade zjavných chýb 
a nedostatkov v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávností v tejto zmluve alebo v návrhu na vklad 
vlastnického práva tieto v jeho mene odstránili a tiež na opravu vyhotovením dodatkov poprípade doložky 
opráv. Kupujúci uvedenú plnú moc v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad prijímajú.

Zmluva bola účastníkmi prečítana, vysvetlená, zmluvné strany jej obsahu porozumeli a keďže 
vyjadruje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, na znak súhlasu túto podpísali. Účastníci 
zmluvy prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

V Topoľčanoch, dňa :

IX.

Predávajúci:

Obec Prašice 
zastúpená Erikou Nemešovou

Kupujúci: 7 7  ľ...........


