
Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle §-u 588 a nasl.Občianského zákonníka

medzi zmluvnými stranami :

Predávajúca : Obec Prašice, IČO 310964, sídlo 956 22 Prašice, l.mája 142, zastúpená starostkou 
obce Erikou Nemešovou

a

Kupujúcou: Mária Barteková, rod. , nar , r.č. , bytom 955 01
Topoľčany, Podjavorinskej 1942/6

za týchto podmienok :

I.

Úvodné ustanovenia

1/ Predávajúca je  výlučnou vlastníckou nehnuteľností v katastrálnom území Prašice a to 
pozemok pare.č. C-KN 3548/1 ostatná plocha vo výmere 55797 m2.

2/ Predmetná nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 1526, ktorý eviduje Okresný úrad 
Topoľčany, katastrálny odbor.

3/ Predmetný pozemok sa nachádza v chatovej oblasti Duchonka.

II.
Predmet zmluvy

1/ Predmetom prevodu v tejto zmluve je  novovytvorený pozemok pare.č. C-KN 3548/313 
ostatné plochy vo výmere 120 m2, ktorý bol odčlenené od pôvodnej nehnuteľnosti opísanej 
v bode I .zmluvy a to geometrickým plánom č.36319830-099/13 úradne overeným dňa 2.10.2014 
pod č. 599/2014.



2/ Zároveň predmetom prevodu je aj diel 1/ cit.GP par.č. C-KN 3548/34 vo výmere 13 
m2, ktorý sa stáva súčasťou už jestvujúcej parc.č. 3548/34 zast.plocha v vo výmere 40 m2 , ktorý 
má kupujúca zapísaný na L V č. 625 k.ú. Prašice vrátane stavby č.s.929.

2/ Predávajúca predáva svoje nehnuteľnosti uvedené v o d s .l /  tohto bodu kupujúcej 
a kupujúca ich nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.

3/ Súhlas na uzatvorenie kúpnej zmluvy dalo Obecné zastupiteľstvo obce Prašice dňa 
16.10.2014.Výpis z uznesenia č.221/2014 tvorí prílohu návrhu na vklad tejto zmluvy.

ITI.
Kúpna cena

1/ Kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti bola stanovená dohodou zmluvných strán na 
7,-€/ m2.Spolu teda kúpna cena za 133 m2 predstavuje 931 ,-€ , slovom deväťstotridsaťjeden 
Euro.

2/ Kupujúca prehlasuje, že prevádzané nehnuteľnosti za dohodnutú cenu kupuje.

3/ Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude uhradená na účet predávajúcej do 5 dní 
po podpise kúpnej zmluvy.

IV.

1/ Predávajúca vyhlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, 
vecné bremená ani iné právne vady.

2/ Kupujúca vyhlasuje, že sa oboznámila so stavom prevádzaných nehnuteľností pred 
podpisom tejto zmluvy, ich stav jej je  dobre známy a za daného stavu prevádzané nehnuteľnosti 
kupuje.

3/ Kupujúca sa zároveň zaväzuje rešpektovať „Štatút rekreačnej oblasti Duchonka“, 
predovšetkým v rozsahu zdržania sa budovania stavieb okrem drobných stavieb, ktoré tvoria 
doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zdržania sa oplotenia pozemkov, čo kupujúca zároveň 
preberá ako svoj osobný záväzok .

V.

1/ Zmluvné strany vzali na vedomie, že pre uzavretiu tejto zmluvy podľa §-u 46 ods.2 
Občianskeho zákonníka stačí ,ak dôjde k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu 
prijatiu, prejavy všetkých účastníkov však musia byť na tej istej listine.

2/ Podľa § 47 Občianskeho zákonníka je  k účinnosti tejto zmluvy potrebné rozhodnutie 
Okresného úradu Topoľčany, katastrálneho odboru o povolení vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností. Vlastnícke právo prechádza na kupujúcu dňom rozhodnutia o povolení 
vlastníckeho práva do KN.

3/ Do užívania prevádzaných nehnuteľností vstúpi kupujúca podpisom zmluvy.



Zmluvné strany sa dohodli, že náklady a vypracovanie tejto zmluvy aj správny poplatok 
platí kupujúca.

VII. 

Vklad do katastra nehnuteľností

Na základe tejto zmluvy a geometrického plánu č. 36319830-099/14 možno u Okresného 
úradu Topoľčany , katastrálneho odboru vykonať tento zápis:

A LV: k.ú. Prašice
parc.č. C-KN 3548/313 ostatné plochy vo výmere 120 m2 
parc.č. C-KN 3548/34 zastavané plochy vo výmere 53 m2

B LV : Mária Barteková, rod. , nar. , r.č___________, bytom 955 01
Topoľčany, Podjavorinskej 1942/6 v celosti

C LV : bez zápisu

1/ Táto zmluva je  vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží 
každá zmluvná strana , dva rovnopisy budú s návrhom na vklad doručené Okresnému úradu 
v Topoľčanoch, katastrálnemu odboru.

2/ Zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak súhlasu s ňou oboma 
zmluvnými stranami podpísaná.

Prašiciach dňa 4.11.2014

Predávajúca: Kupujúca:

VIII.

A

Mária Barteková
Erika Nemešová, starostka


