
Kúpna zmluva

uzavretá medzi:

Predávajúcim: 1) Obec Prašice,

Sídlo : Ul. 1. mája 142, 956 22 Prašice, SR 

zastúpená starostkou obce

Erikou Nemešovou 

IČO : 00310964

Kupujúcimi: 2) Ing. Pavel Hlavatý rod. r.č. , nar.

a manželka Viera Hlavatá rod. r.č.! , nar.

obaja trvalé bytom Veľká okružná 1088/57, Partizánske, PSČ 958 01 

za nasledovných podmienok:

Predávajúci predáva a kupujúci kupujú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k. ú. Prašice zapísanú pôvod
ne na LV č. 1526 podľa registra CKN ako pare. č. 3548/1 -  ostat. pl. vo výmere 54 487 m2, ktorej pre
dávajúci je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 -  iny. Podľa vypracovaného geometrického plánu č. 
36319830 -  165/15 ide o novozakreslenú pare. č. 3548/316 -  ostatné plochy vo výmere 602 m2, 
z toho diel 1 vypracovaného GP vo výmere 546 m2 v prospech kupujúcich v podiele 1/1 -  iny titulom 
BSM. Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi v podiele 1/1-iny titulom BSM pôvodnej nehnuteľ
nosti pare.č. 3548/13, zast. plocha vo výmere 56 m2 zapísanej na LV č. 1194 tvoriacej diel 3 podľa 
vypracovaného geometrického plánu.

Predmetom kúpnej zmluvy je pozemok -  ostatná plocha z toho diel 1 geometrického plánu 
v prospech kupujúcich v podiele 1/1-iny titulom BSM.

Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve na
dobúdateľov a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.

I I .

Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v čl. I. tejto zmluvy so všetkými súčasťami za dohodnutú 
kúpnu cenu 7,00 € /m2, čo celkovo predstavuje čiastku 3 822,00 €, slovom 
/tritisícosemstodvadsaťdva eur/ kupujúcim, ktorí túto nehnuteľnosť za túto cenu kupujú a to 
v podiele 1/1 -  iny titulom BSM.



Dohodnutá kúpna cena predstavuje celkovo čiastku 3 822,00 €, slovom /tritisícosemstodvadsaťdva 
eur/. Dohodnutá kúpna cena bude predávajúcemu zo strany kupujúcich uhradená formou bankového 
prevodu na účet obce Prašice vedený v Primá Banke, a.s., číslo účtu: SK02 5600 0000 0008 8666 9001 
a to v lehote do piatich dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy. Predávajúci túto skutočnosť 
potvrdzuje a zároveň prehlasuje, že v prípade ak v stanovenom termíne nedôjde zo strany kupujúcich 
k uhradeniu dohodnutej kúpnej ceny, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť.

III.

Predávajúci vyhlasuje, že prevádzané nehnuteľnosti nie sú zaťažené ťarchami, ani inými právnymi 
povinnosťami. Kupujúci vyhlasujú, že dobre poznajú stav kupovaných nehnuteľností.

IV.

Zmluvné strany Ing. Pavel Hlavatý rod. , nar. , r.č. a manž. Viera
Hlavatá rod. , nar. r.č. obaja trvalé bytom Partizánske, Veľká
okružná 1088/57 a Obec Prašice, sídlo : 1. mája 142, 956 22 Prašice, IČO : 310964, po vzájomnej do
hode zriaďujú záväzok spočívajúci:

v povinnosti rešpektovať ustanovenia Štatútu rekreačnej oblasti Duchonka 
v povinnosti zdržať sa budovania stavieb na týchto parcelách, okrem drobných stavieb, kto
ré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe 
v povinnosti zdržať sa oplotenia pozemkov

V.

Účastníci zmluvy berú na vedomie, že táto kúpna zmluva je platná ako náhle sa zhodli na jej obsahu 
a podpísali jej písomné vyhotovenie.

Vlastnícke práva podľa tejto zmluvy prejdú na kupujúcich rozhodnutím Okresného úradu, katastrál
neho odboru Topoľčany o vklade vlastníctva.

VI.

Správny poplatok s podaním návrhu na vklad vlastníctva a náklady spojené s vypracovaním geomet
rického plánu a kúpnej zmluvy sa zaväzujú uhradiť kupujúci.

VII.

Na základe tejto zmluvy možno u Okresného úradu, katastrálneho odboru Topoľčany vykonať tento 
zápis :

A časti LV: k. ú. Prašice, register CKN
parcelné číslo 3548/316 ostatná plocha výmery 602 m2



z toho diel 1 vypracovaného GP vo výmere 546 m2

B časti LV: Ing. Pavel Hlavatý rod. , r.č. , nar.
a manž. Viera Hlavatá rod. r.č. . , nar.

, trvalé bytom 958 01 Partizánske, Veľká okružná 1088/57 
v podiele 1/1 -  iny titulom BSM

C časti LV: bez zmien

V I I I .

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 
zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýchodných podmienok, a taktiež nie 
v omyle.
Zmluva bola účastníkmi prečítaná, vysvetlená, zmluvné strany jej obsahu porozumeli, 
a keďže vyjadruje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, na znak čoho zmluvu 
podpísali.
Účastníci zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
Zmluva je uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
zmien a doplnkov a ust. Zákona č. 162/1995 Zb. v znení neskorších predpisov o katastri 
nehnuteľností o zápise vlastníckych a iných vzťahov k nehnuteľnostiam.

IX.

Táto zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdržia zmluvné 
strany, dve vyhotovenia zostávajú pre potreby Okresného úradu, katastrálneho zákona To
poľčany a jedno vyhotovenie zostáva pre zhotoviteľa zmluvy.

Účastníci zmluvy berú na vedomie, že zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluv
nými stranami a účinnosť nadobúda dňom podania návrhu na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností.

Prašice, dňa

Predávajúci: Kupujúci fit


