
K Ú P N A  Z M L U V A
uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho

zákonníka v znení nesk. predpisov __________  __

Obec Prašice
zastúpená : Nemešová Erika - starostka obce 
IČO: 00311766
sídlo: ul.l.mája č.142, 956 22 Prašice

číslo účtu : 088666901/5600 PRIMÁ BANKA

(ďalej len „predávajúci")

Miillerová Eva, rod.
narodená : 
rod.č. :
bytom : ul.Mieru 50, 955 01 Topoľčany

štátny občan SR 

(ďalej len „kupujúci" )

uzatvárajú v súlade s § 588 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení nesk. predpisov, túto kúpnu zmluvu:

I.
Predmet zmluvy a kúpy

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľnosti, pozemku, zapísanej 
na liste vlastníctva č. 1526 katastrálne územie Prašice, vedenom Okresným úradom 
Topoľčany, katastrálnym odborom, parcele registra „C" , pare.č. 3548/1 ostatná plocha o 
výmere 58828m2.

Geometrickým plánom číslo 36335924-063-14 vyhotoveným Súkromnou 
geodéziou Trenčín, s.r.o, overeným Okresným úradom Topoľčany, katastrálnym 
odborom dňa 09.05.2014 pod číslom 277/2014 bola oddelená z parcele vymedzenej v 
predchádzajúcom odstavci novovytvorená parcela registra „C" pare.č. 3548/300 ostatná 
plocha o výmere 181m2.

3. Predávajúci predáva a kupujúca kupuje do výlučného vlastníctva v podiele 1/1 
nehnuteľnosť, pozemok,novovytvorenú parcelu registra „C" pare.č. 3548/300 ostatná 
plocha o výmere 181m2, katastrálne územie Prašice za dohodnutú kúpnu cenu 
vymedzenú v nasledujúcom článku.

II.
Kúpna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za predávané nehnuteľnosti je 1267,-€
(slovom jedentisídvestošesťdesiatsedem EURO).

Zmluvné strany 

Predávajúci :

Kupujúci
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III.
Platobné podmienky

1. Kúpnu cenu dohodnutú v čl. II kupujúca vyplatí predávajúcemu na číslo účtu 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy a to následovne :

- prvú splátku v sume 667,-€ ( slovom šesťstošesťdesiatsedem EURO) v deň podpisu 
tejto zmluvy,
- druhú splátku v sume 600,-€ ( slovom šesťsto EURO)do 30.11.2014.

IV.
Osobitný záväzok

1. Zmluvné strany a to Obec Prašice, IČO: 00311766, ul.l.mája č.142, 956 22
Prašice a Mullerová Eva, rod. , narodená , rod.č.
bytom ul. Mieru 50, 955 01 Topoľčany po vzájomnej dohode zriaďujú osobný záväzok
spočívajúci:

• v povinnosti rešpektovať ustanovenia 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

V.
Stav prevádzaných nehnuteľností

1. Kupujúca vyhlasuje, že jej je dobre známy stav predávanej nehnuteľnosti a že 
nehnuteľnosť si podrobne prehliadla.

2. Predávajúci vyhlasuje, že predávaná nehnuteľnosť nemá právne vady, nie je zaťažená 
žiadnymi ťarchami, vecnými bremenami ani inými právami tretích osôb.

VI.
Zápis do KN

Na základe tejto zmluvy možno u Okresného úradu Topoľčany, katastrálneho odboru 
vykonať tento zápis:
A - LV : k.ú. Prašice register CKN

pare.č. 3548/300 ostatná plocha o výmere 181m2 
B - LV : Mullerová Eva, rod. 

narodená : 
rod.č. :
bytom : ul.Mieru 50, 955 01 Topoľčany
v podiele 1/1-iny titulom výlučný vlastník

C - LV : Bez zmien

VII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sú svojimi zmluvnými prejavmi viazaní až do právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení vkladu.

2. Odpredaj predmetu tejto zmluvy schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením .

3. Zmluvné strany prehlasujú, že svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť 
nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne. Zmluva nie 
je uzatvorená v tiesni, pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
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4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sa podrobne a dôkladne oboznámili, 
jej obsahu v plnom rozsahu rozumejú, je im zrozumiteľný a nemajú voči nemu žiadne 
výhrady.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu založeného 
touto zmluvou a nie sú v zmluve upravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení nesk. predpisov.

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z toho dva sú určené pre potreby 
konania o povolení vkladu vlastníckeho práva Okresným úradom Topoľčany, katastrálnym 
odborom..

7. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá kupujúca.

V

Predávajúci :

V ., dňa

Kupujúca :

Nemešová Erika - starostka obce Mullerová Eva
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