
KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov

Predávajúci:

MENO: OBEC PRAŠICE
IČO 310 964
Sídlo: l.mája 142/142, 956 22 Prašice
Zastúpený: Erika Nemešová -  starostka obce

v zmluve ďalej ako „Predávajúci“

Kupujúci:

Andrej Bôžik, rodený
Trvalé bytom: Blesovce 94, 956 01 Bojná 
Dát. narodenia:
Rod. číslo: 
občan SR

v zmluve ďalej ako „ Kupujúci“

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spoločne „Zmluvné strany“).

I.

Úvodné ustanovenie -  predmet kúpy

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti:

• Pozemkov parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Parcela CKN č. 3544/1 o výmere 21027 m2-  Trvalé trávne porasty

Vyššie špecifikované nehnuteľnosti sa nachádzajú v k.ú. Prašice okres Topoľčany, obec PRAŠICE 
a sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom na Okresnom úrade Topoľčany, katastrálny odbor na 
liste vlastníctva číslo 1526.

Na základe geometrického plánu č. 36319830-147/16 vypracovaného dňa 24.8.2016 Ing. 
Magdalénou Gajdošovou, ktorý autorizačne overil dňa 24.8.2016 Ing. Ľuboš Krč, autorizovaný 
geodet a kartograf a dňa 30.8.2016 úradne overil Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor, Ing. 
Dagmar Kačíreková pod č.573/2016, bola z pôvodnej CKN parcely 3544/1 o výmere 21377 m2- 
Trvalé tráve porasty odčlenená CKN parcela č. 3544/151 o výmere 164m2-Trvalé trávne porasty.

Zmluvné strany sa dohodli,, že predmetom predaja je len odčlenená parcela:

Parcela CKN č. 3544/151 o výmere 164 m2-Trvalé trávne porasty.

(ďalej len „Nehnuteľnosť“).



II.
Predmet zmluvy

Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva a Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva 
predmetnú Nehnuteľnosť špecifikovanú včl .  I tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu 
kúpnu cenu za predávanú Nehnuteľnosť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

III.
Technický a právny stav nehnuteľnosti

1. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom predávaných Nehnuteľností 
a to obhliadkou na mieste samom.
2. Kupujúci vyhlasuje, že predávanú Nehnuteľnosť kupuje v stave, v akom sa Nehnuteľnosť nachádza 
v čase jej predaja.
3. Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej Nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená, nájomné 
práva a Nehnuteľnosť nie je predmetom žiadnych exekučných konaní alebo súdnych sporov a že k 
Nehnuteľnosti nemajú žiadne práva iné tretie osoby.
4. Predávajúci vyhlasuje, že:
a) je oprávneným vlastníkom prevádzanej Nehnuteľnosti a že túto Nehnuteľnosť nadobudol v súlade s 

platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky s tým, že žiaden subjekt, tretia osoba si 
neuplatňuje akékoľvek nároky k prevádzanej Nehnuteľnosti a ani nemá vedomosť o tom, že by si 
niekto v budúcnosti takýto nárok mohol uplatňovať a teda, že prevádzaná Nehnuteľnosť je bez 
právnych vád,

b) nie je  účastníkom žiadneho súdneho sporu, rozhodcovského konania alebo iného sporu akýmkoľvek 
spôsobom sa dotýkajúceho resp. súvisiaceho s prevádzanou Nehnuteľnosťou, ktorého dôsledkom by 
mohol byť vznik akéhokoľvek záväzku alebo nákladu súvisiaceho s Nehnuteľnosťou, alebo by mohol 
mať vplyv na vlastníctvo prevádzanej Nehnuteľnosti, alebo by mohol založiť akékoľvek nároky tretích 
osôb voči Kupujúcemu a ani takéto konanie alebo spor nehrozí,

c) na disponovanie s Nehnuteľnosťou nepotrebuje žiaden ďalší súhlas akejkoľvek inej osoby, osôb alebo 
akéhokoľvek štátneho alebo iného orgánu, neexistujú žiadne obmedzenia a právne povinnosti týkajúce 
sa prevádzanej Nehnuteľnosti, ktoré by prevod Nehnuteľnosti obmedzovali, prípadne ho 
nedovoľovali,

d) k Nehnuteľnosti neboli vznesené žiadne reštitučné nároky,
e) neboi podaný žiaden návrh na vklad, návrh alebo podnet na záznam alebo poznámku, týkajúci sa 

akýchkoľvek práv k prevádzanej Nehnuteľnosti, v dôsledku ktorého bude alebo by mohol byť právny 
stav prevádzanej Nehnuteľnosti zmenený,

f) na prevádzanej Nehnuteľnosti, ani žiadnej jej časti neviazne žiadne právo tretej osoby, najmä vecné 
bremeno, žiadne iné záložné právo, zabezpečovací prevod práva, alebo akékoľvek iné právo, ktoré má 
povahu zabezpečenia záväzku, okrem záložného práva uvedeného v liste vlastníctva

IV.
Kúpna cena

L Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za nehnuteľnosti špecifikované v čl. i tejto kúpnej zmluvy je 
dohodnutá v celkovej výške 1 148,- EUR (slovom jedeníisícstoštyridsaťosem EUR) a bude uhradená formou 
hotovostného vkladu.

2. Celá kúpna cena vo výške 1 148,- EUR bude uhradená zo strany kupujúceho v deň podpisu tejto kúpnej 
zmluvy v hotovosti do pokladne miestneho úradu. Po úhrade sa predávajúci zaväzuje odovzdať bezodkladne 
kupujúcemu podpísané a overené kúpne zmluvy a podpísaný návrh na vklad vlastníckeho práva, pričom 
samotné zavkladovanie do katastra nehnuteľností vykoná kupujúci na svoje vlastné nákíady.



v.
Osobitné ustanovenia

1. Odpredaj odčlenenej parcely č. 3544/151 o výmere 164m2-Trvalé trávne porasty kupujúcemu: Andrej
Bôžik, rodený , Trvalé bytom: Blesovce 94, 956 01 Bojná, Dát. narodenia: , Rod. číslo:

bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Prašiciach konaného dňa 
to za cenu 7,- EUR/m2, čo predstavuje čiastku 1 148,- EUR.

2.Zmluvné strany: OBEC PRAŠICE, so sídlom l.mája 142/142, 956 22 Prašice, IČO 310 964 a kupujúci :
Andrej Bôžik, rodený , Trvalé bytom: Blesovce 94, 956 01 Bojná, Dát. narodenia: , Rod.
číslo: po vzájomnej dohode zriaďujú osobný záväzok spočívajúci:

-v povinnosti rešpektovať ustanovenia Štatútu rekreačnej oblasti Duchonka,
-v povinnosti zdržať sa budovania stavieb na daných parceliach okrem drobných 
stavieb, ktoré tvoria funkciu doplnkovú k stavbe hlavnej,
-v povinnosti zdržať sa oplotenia pozemkov

3. Kupujúci nadobudne predávané Nehnuteľnosti do svojho vlastníctva dňom rozhodnutia Okresného úradu 
Topoľčany, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok za vkladové konanie vo výške 66,- EUR uhradí Kupujúci.

VI.
Odovzdanie a prevzatie Nehnuteľnosti

1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej 
ceny:

a) vypratať a uvoľniť Nehnuteľnosť

2. Všetky dlhy a/alebo nedoplatky vzniknuté pred dňom odovzdania prevádzanej Nehnuteľnosti Kupujúcemu 
je  Predávajúci povinný uhradiť a neprechádzajú na Kupujúceho a ten za ne nezodpovedá.

VII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Predávajúci a Kupujúci sú si vedomí, že od zmluvy môže odstúpiť len tá zmluvná strana, ktorej to 
umožňuje zákon alebo táto zmluva a výlučne z dôvodov, ktoré stanovuje zákon alebo táto zmluva.

2. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy písomne odstúpiť 
s okamžitou účinnosťou, t.j. súčinnosťou od doručenia jeho písomného oznámenia o 
odstúpení Predávajúcemu v prípade:

a) ak Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech 
Kupujúceho podľa tejto zmluvy právoplatne zamietne následne po uskutočnení postupu podľa 
bodu 4. tohto článku zmluvy,

b) dôjde pred odovzdaním Nehnuteľnosti k jej zničeniu.
c) ktorékoľvek z prehlásení Predávajúceho, ktoré sú uvedené v článku III. tejto zmluvy sa 

preukáže ako nepravdivé.

3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy písomne odstúpiť 
s okamžitou účinnosťou, t.j. súčinnosťou od doručenia jeho písomného oznámenia o odstúpení 
Kupujúcemu, v prípade:

a) ak Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech 
Kupujúceho podľa tejto zmluvy právoplatne zamietne následne po uskutočnení postupu podľa 
bodu 4. tohto článku zmluvy alebo

b) ak Kupujúci poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v článku IV. tejto zmluvy a dohodnutá kúpna 
cena nebude uhradená v celosti podľa dohodnutých podmienok.



4. Predávajúci a Kupujúci sú povinní v prípade, ak Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor preruší alebo 
zastaví konanie vo veci samej, vo vzájomnej súčinnosti doplniť návrh, prílohy alebo túto zmluvu v zmysle 
rozhodnutia Okresného úradu Topoľčany, katastrálny odbor tak, aby sa odstránili prekážky povolenia vkladu 
vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti podľa tejto zmluvy. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana nesplní túto 
svoju povinnosť ani na písomnú výzvu, je druhá strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť doručením 
písomného odstúpenia od tejto zmluvy na adresu zmluvnej strany a vymáhať náhradu škody spôsobenú 
porušením povinnosti dohodnutej v tomto bode.

5. Odstúpením od tejto Zmluvy sa táto Zmluva sa od počiatku ruší, a Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať 
neodkladne všetky potrebné úkony smerujúce k vráteniu vzájomne poskytnutých plnení.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1.Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami, pričom vecno-právne 
účinky prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nastanú dňom rozhodnutia príslušného Okresného úradu 
Topoľčany, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

2.Táto zmluva bola vyhotovená v 4 - och vyhotoveniach, z ktorých vyhotovenia obdržia:
Predávajúci (1), Kupujúci (1), Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor (2)

3. Predávajúci a Kupujúci vyhlasujú, že ich prejavy boli urobené slobodne, vážne, zrozumiteľne, dostatočne 
a určite. Zmluvná voľnosť nebola ničím obmedzená, zmluva nie je v rozpore s dobrými mravmi a svojim 
obsahom a účelom neodporuje zákonu a ani ho neobchádza. Zmluva nebola podpísaná v tiesni, ani za 
nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Topoľčanoch dňa . . ’f...11:.......2016
A /

................i........... ...............
OBEC PRAŠICE

Erika Nemešová -  starostka obce 
predávajúci


