
Kúpna zmluva
(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená medzi účastníkmi:

Predávajúci: Obec Prašice, so sídlom 1. mája 142, 956 22, Prašice, IČO 310964, zastúpená 
starostkou obce Erikou Nemešovou

K upujúci: Labudová Silvia rod. , r. č. , nar. , trvalé
bytom Slnečná 416, 956 22 Prašice

za nasledovných podmienok :

Článok L
Predávajúci je  výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území Prašice zapísanou na 

LV č. 1526 v 1/1 -  ine ako pozemok parcela registra CKN č. 3947/2 trvalý trávnatý porast vo
výmere 19905m2.
Geometrickým plánom č. 48243337-053/2017 bol od parcely CKN č. 3947/2 oddelený pozemok 
parcela CKN č. 3947/91 trvalý trávnatý porast vo výmere 164 m2, ktorý je predmetom prevodu
podľa tejto Zmluvy.
Predmetný pozemok je priľahlý pozemok k zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve kupujúcej 
a tento svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou hlavnou.

Článok II.
Predávajúci predáva nehnuteľnosť CKN parcelu č. 3947/91 opísanú v Článku I. tejto Zmluvy 

a kupujúci kupuje túto nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva v 1/1 -  ine.

Článok III.
Kúpna cena stanovená účastníkmi Zmluvy za prevádzanú nehnuteľnosť vo výške 1148,-€ 

(slovom tisícstoštyridsaťosem euro) t. j. 7,-€ za lm 2 bude vyplatená predávajúcemu formou 
bankového prevodu na účet Obce Prašice vedený v Primá banke, a.s., č. účtu IBAN: SK02 5600 
0000 0008 8666 9001 a to v lehote do 5 dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy.

Predávajúci túto skutočnosť potvrdzuje a zároveň prehlasuje, že v prípade ak v stanovenom 
termíne nedôjde zo strany kupujúceho k uhradeniu dohodnutej kúpnej ceny, predávajúci má právo 
od tejto Zmluvy odstúpiť.

Článok IV.
Predávajúci a kupujúci 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 pozemku ?

Článok V.
Predávajúci vyhlasuje, že prevádzaná nehnuteľnosť nie je  zaťažená ťarchami, ani inými 

právnymi povinnosťami v prospech tretích osôb. Kupujúci vyhlasuje, že dobre pozná stav kupovanej 
nehnuteľnosti z obhliadky na mieste samom a kupuje ju  v takom stave, v akom sa k dnešnému dňu
nachádza.

Predávajúci vyhlasuje, že vecné bremeno zapísané na liste vlastníctva č. 1526 „Vecné bremeno 
podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný



zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36 361 518, so 
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa GP č. 36 566 497-210/2016 na pozemok pare. reg. C č. 
1932/1, 1932/5, 1932/113, 2216/1, 2526, 2582/2, 2582/33, 2588/1, 2619/23, 2687/2, 2759/1, 2761/3, 
2768/1, 3500, 3511, 3544/1, 3552/1, 3772/1, 3839/1, 3850/1, 3888/1, 3888/2, 3888/8, 3947/2, 
3947/5 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia - 1x22 kV VN linka č. 242 na trase Rz 
Topoľčany - V 235 Dolné Otrokovce“ sa netýka novovytvoreného pozemku, parcely CKN č. 
3947/91 trvalý trávnatý porast vo výmere 164 m2, ktorý je predmetom prevodu podľa tejto Zmluvy.

Článok VI.
Účastníci Zmluvy berú na vedomie, že táto je  platná akonáhle sa zhodli na jej obsahu a podpísali 

jej písomné vyhotovenie.
Vecno-právne účinky tejto Zmluvy nastávajú momentom právoplatného povolenia vkladu 

vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy.
Účastníci Zmluvy zhodne vyhlasujú, že do povolenia vkladu vlastníckeho práva do Katastra 

nehnuteľností sú účastníci tejto Zmluvy v plnom rozsahu viazaní v Zmluve prejavenou vôľou 
a svojimi podpismi na Zmluve.

Článok VII.
Predávajúci odovzdá nehnuteľnosť kupujúcemu bezodkladne po podpise tejto Zmluvy s tým, že 

dňom prevzatia a odovzdania nehnuteľnosti prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej 
skazy a náhodného zhoršenia.

Článok VIII.
Účastníci Zmluvy sa dohodli, že návrh na vklad podajú spoločne. Správne poplatky za vklad 

vlastníckeho práva na základe tejto Zmluvy a náklady spojené s vypracovaním Zmluvy znáša 
v celom rozsahu kupujúci.

Na základe tejto Zmluvy možno na Okresnom úrade Topoľčany, katastrálnom odbore povoliť 
nasledovný zápis pre 
kat. územie Prašice:
LV
v časti A LV: parcela CKN č. 3947/9 ltrvalý trávnatý porast vo výmere 164m

v časti B LV: Labudová Silvia rod. , r. č . ' , nar. , trvalé
bytom Slnečná 416, 956 22 Prašice v 1/1 - ine

v časti C LV : bez zápisu

Článok IX.
Zmluva bola účastníkmi prečítaná, vysvetlená, zmluvné strany jej obsahu porozumeli a keďže 

vyjadruje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, na znak súhlasu túto podpísali.
Účastníci zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je  obmedzená.

V Prašiciach, d ň a :........ .................................
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Predávajúci: ........................ .'..vr..........

/Erika Nemešová 
starostka Obce Prašice

Kupujúci :
7
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Silvia Labudová
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