
K ú p n a  z m l u v a ,

ktorú uzavreli dnešného dňa účastníci:

1. Obec Prašice, so sídlom 956 22 Prašice, 1. mája 142/142, IČO 00310964, zastúpená 

štatutárnym zástupcom - starostkou obce Erikou Nemešovou
- ako predávajúci,

2. Ing. Peter K o v á č i k  rod. , RČ , trvalé bytom
956 22 Prašice, Budovateľská 583/23

- ako kupujúci

za nasledovných podmienok:

I.

Obec Prašice je bezosporným výlučným vlastníkom nehnuteľností v Obci Prašice, kat. 
úz. P r a š i c e zapísaných na LV 1526 parcele reg. C: pare. č. 3839/1 trvalý trávny po
rast vo výmere 2 ha 4827 m2, pare. č. 3839/124 trvalý trávny porast vo výmere 81 m2 
pod B 1 v celosti.

Z týchto svojich nehnuteľností pozemok na pare. č. 3839/124 trvalý trávny porast 
vo výmere 81 m2 v celosti a ďalej z pare. č. 3839/1 časť vyčlenenú geometrickým plánom č. 
48243337-028/2016 zo dňa 6.4.2016 ako pare. č. 3839/169 trvalý trávny porast vo výmere
81 m2 v celosti odpredáva kupujúcemu Ing. Petrovi Kováčikovi za dohodnutú kúpnu cenu 
1.134 eur, slovom tisícstotridsaťštyri eur.

II.

Ing. Peter Kováčik odkupuje od predávajúceho Obec Prašice a do výlučného vlastníc
tva preberá nehnuteľnosti uvedené v 1. bode, za kúpnu cenu taktiež uvedenú v 1. bode.

III.

Kúpna cena spolu 1.134 eur, slovom tisícstotridsaťštyri eur, bola určená dohodou 
zmluvných strán, medzi zmluvnými stranami bude uhradená formou bankového prevodu na 
účet Obce Prašice vedený v Primá Banke a. s., číslo SK02 5600 0000 0008 8666 9001, a to 
v lehote do päť dní od podpísania tejto zmluvy.

Predávajúci vyhlasuje, že ak v stanovenom termíne nedôjde zo strany kupujúceho 
k uhradeniu dohodnutej kúpnej ceny, predávajúci od zmluvy odstúpi.

IV.

Zmluvné strany, a to Ing. Peter Kováčik rod. nar. , RČ ,
trvalé bytom 956 22 Prašice, Budovateľská 583/23 a Obec Prašice, so sídlom 956 22 Prašice,



1. mája 142/142, IČO 00310964, po vzájomnej dohode zriaďujú osobný záväzok kupujúceho 
spočívajúci:
- v povinnosti rešpektovať ustanovenia Štatútu rekreačnej oblasti Duchonka,
- v povinnosti zdržať sa budovania stavieb na daných parcelách okrem drobných stavieb, kto
ré tvoria funkciu doplnkovú k stavbe hlavnej,
- v povinnosti zdržať sa oplotenia pozemku.

V.
Do užívania prevádzaných nehnuteľností vstúpi nadobúdateľ ihneď po podpísaní tejto 

zmluvy.

VI.
Zmluvné strany dávajú si navzájom, ako aj osobe, ktorá zmluvu spísala, súhlas so 

spracovaním ich osobných údajov uvedených v tejto kúpnej zmluve v zmysle ust. §-u 11 Zák. 
č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov, a to na úče
ly spísania tejto kúpnej zmluvy, jej evidovania, prípadne predloženia príslušným orgánom 
a organizáciám, ktoré budú o nej a na jej základe rozhodovať alebo overovať jej údaje. Súhlas 
je vyjadrený podpismi zmluvných strán na tejto zmluve.

Zmluva je uzatvorená podľa ust. §-u 588 a nasl. Obč. zák. v znení neskorších zmien 
a doplnkov a ust. Zák. č. 162/95 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov o katastri nehnu
teľností a o zápis vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. V neupravených otázkach pla
tia ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platiacich na území Slovenskej 
republiky.

VII.

Všetky poplatky spojené s vyhotovením tejto zmluvy a vkladom do katastra nehnuteľ
ností znáša kupujúci.

VIII.

Účastníci zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a navr
hujú vykonať vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností pre kat. úz. P r a š i c e 
v prospech nadobúdateľa nasledovne:

A -  LV : pare. č. 3839/124 trvalý trávny porast vo výmere 81 m2 
pare. č. 3839/169 trvalý trávny porast vo výmere 81 m2 

B -  LV : Ing. Peter K o v á č i k  rod. nar. , RČ v celosti

O tomto právnom úkone bola napísaná táto listina, účastníkmi prečítaná, schválená a 
na znak toho vlastnoručne podpísaná.

V Topoľčanoch, dňa Jt - b ■
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