
Kúpna zmluva

uzatvorená v zmysle §588 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov

me d z i :

Obec Prašice
sídlo : 1. mája 142, 956 22 Prašice,
zastúpená starostkou obce
Erikou Nemešovou
IČO : 310 964
(ďalej le n ,. predávajúci“)

Danka Kmeťova, r o d .(
nar. . r.č.
bytom D.Jurkoviča 2366/16,
955 03 Topoľčany, SR 
{ďalej len „ kupujúci“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci je  v súlade s výpisom z katastra nehnuteľností vedeného Okresným 
úradom Topoľčany -  katastrálny odbor, podľa listu vlastníctva č. 1526, registra CKN 
výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností:

KÚ Prašice :
- par. č. 3553/4 o výmere 1 725 m2, trvalé trávnaté porasty

Geometrickým plánom č. 48243337-117/2017, overeným dňa 30.11.2017 pod č. 
736/2017, bol od parcely č. 3553/4 oddelený pozemok, parcela CKN č. 3553/51, trvalý 
trávnatý porast o výmere 379 m2. Parcela č. 3553/51 je  predmetom prevodu podľa tejto 
kúpnej zmluvy (d'alej len prevádzaná nehnuteľnosť)..
Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok s hlavnou stavbou.

2. Predávajúci zodpovedá za nespornosť svojho vlastníckeho práva a za to, že prevádzaná 
nehnuteľnosť nie je  zaťažená žiadnymi ťarchami a preto kupujúci žiadne ťarchy 
nepreberá.

3. Kupujúci vyhlasuje, že si prevádzanú nehnuteľnosť prezrel a jej stav mu je  znám



Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je  prevod vlastníckeho práva k prevádzanej nehnuteľnosti 
uvedenej v čl. I. z predávajúceho na kupujúceho.

2. Touto zmluvou predáva predávajúci kupujúcemu prevádzanú nehnuteľnosť do jeho 
výlučného vlastníctva a kupujúci nehnuteľnosť kupuje do svojho vlastníctva, čím sa stáva 
jej výlučným vlastníkov v podiele 1/1.

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za prevod vlastníckeho práva k prevádzanej
nehnuteľnosti kúpnu cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy.

Článok III.
Kúpna cena

1. Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedené v článku I. tejto zmluvy kupujúcemu so 
všetkými súčasťami za dohodnutú kúpnu cenu 7,00,-€/m2, čo celkovo predstavuje čiastku 
2 653.- €, slovom (dvetisícšesťstopäťdesiattri eur).

2. Dohodnutá kúpna cena bude kupujúcim predávajúcemu uhradená formou bankového 
prevodu na účet obce Prašice, IBAN č. ú. SK.02 5600 0000 0008 8666 9001, vedeného 
v Primá banke, a.s. a to v lehote do 5- ich dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy.

3. V prípade, že nedôjde zo strany kupujúceho k uhradeniu dohodnutej kúpnej ceny 
v stanovenom termíne, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť.

Článok IV7.

1. Zmluvné • strany vzali na vedomie, že zmluva nadobudne účinnosť rozhodnutím 
Okresného úradu Topoľčany -  katastrálneho odboru o vklade vlastníctva a že do toho 
času sú viazaní svojimi zmluvnými prejavmi.

2. Kupujúci nadobudne vlastnícke práva k prevádzanej nehnuteľnosti momentom 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Topoľčany -  katastrálneho 
odboru o povolení vkladu vlastníckych práv k nehnuteľnosti.

3. Správny poplatok súvisiaci s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN sa 
zaväzuje uhradiť kupujúci.

Článok V.

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

A - LV : k.ú.Prašice, register CKN
par. č. 3553/51 o výmere 379 n r ,  trvalé trávnaté porasty

B - L V : Danka Kmeťová, rod. , nar. ,
bytom D.Jurkoviča 2366/16. 955 03 Topoľčany v podiele 1/1

C - LV : Bez zmien



Článok VI. 
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 
zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok a taktiež nie 

v omyle. Zmluvu si pred jej podpísaním riadne a nahlas prečítali, jej obsahu rozumejú a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju  vlastnoručne podpisujú.

2. Predávajúci prehlasuje, že je  oprávnený nakladať s predmetom zmluvy uvedeným v čl.l. 
tejto zmluvy, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená a právny úkon je  urobený v predpísanej forme. Účastníci tejto zmluvy 
prehlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony.

3.V prípade prerušenia alebo zastavenia konania o povolenie vkladu vlastníckych práv podľa 
tejto zmluvy do katastra nehnuteľností sa zmluvné strany zaväzujú vo vzájomnej súčinnosti 
vykonať všetky úkony potrebné k odstráneniu dôvodov, ktoré môžu viesť k prerušeniu 
alebo zastaveniu predmetného konania.

4 Táto zmluva je  vyhotovená v 4 exemplároch, 1 exemplár pre predávajúceho. 1 exemplár 
pre kupujúceho a 2 exempláre pre účely zápisu vlastníckeho práva do príslušného katastra 
nehnuteľností.

V Prašiciach, dňa 9. januára 2018

... i/

obec Prašice 
zastúpená Erikou Nemešovou, starostkou obce 

( predávajúci-)..

Danka Kmeťová, rod. Gažovičová 
( kupujúci)

s  r ' i Ji,


