
Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník%

uzatvorená medzi účastníkmi

Predávajúci: Obec Prašice, IČO 00310964
sídlo Ul. 1. mája č. 142, Prašice
zastúpená starostkou obce Erikou Nemešovou

a

Kupujúci:
Jaroslav Bencko, rod. 
nar. rod.č.
trvalé bytom ul. Gogoľova 1899/28, Topoľčany 
a manž.
Mgr. Monika Bencková, rod. 
nar. , rod.č.!
trvalé bytom ul. Gogoľova 1899/28, Topoľčany

za nasledovných podmienok:

Článok I

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území 
Prašice, a to par. č. 3544/1 TPP o výmere 20 709 m/ , register „C" v podiele 1/1-ina zapísanej 
na Okresnom úrade Topoľčany, katastrálny odbor na LV č. 1526 .

Kupujúci sú bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území 
Prašice a to parcela č. 3544/126 TTP o výmere 945 m^, register „C" v podiele 1/1-ina v BSM 
zapísanej na Okresnom úrade Topoľčany, katastrálny odbor na LV č. 803.

Par. č. 3544/1, 3544/126 boli zamerané GP č. 36319830-210/17 overeným dňa 22.01.2018. 
Predmetom prevodu je diel 1 o výmere 17 m2 z parcely č. 3544/1 a diel 2 o výmere 39 mz 
z par. č. 3544/1, ktorý predávajúci predáva kupujúcim. Z pôvodnej par. č. 3544/126 
(vlastníctvo kupujúcich) tvoria novú par.č. 3544/126 TTP o výmere 1001 m2 spolu s dielom 3 
o výmere 945 m2, ktorý je vo vlastníctve kupujúcich.

Článok II

í .  Predávajúci touto zmluvou predáva par. č. 3544/126 TTP o výmere 56 nrť (diel 1 a diel 2) 
kupujúcemu a kupujúci touto zmluvou kupujú nehnuteľnosť v podiele 1/1 do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov.



Článok III

1. Kúpna cena za predmet kúpy bola dohodou zmluvných strán stanovená na sumu 7 € /m2 
(sedem eur za meter štvorcový), čo je v celkovej výške 392 EUR, slovom 
tristodeväťdesiatdva eur (ďalej len „kúpna cena").

2. Kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu do troch dní po podpise zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so 

zaplatením kúpnej ceny, bude predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

Článok IV

Predávajúci zodpovedá za nespornosť svojho vlastníckeho práva a prehlasuje, že 
nehnuteľnosť nie je zaťažená žiadnymi ťarchami ani vecnými bremenami.
Kupujúci poznajú nehnuteľnosť aj z obhliadky na mieste samom. Do užívania 
nehnuteľnosti vstúpia kupujúci po povolení vkladu vlastníckeho práva do KN.
Prílohou kúpnej zmluvy je súhlas Obecného zastupiteľstva obce Prašice s prevodom.

Článok V

Vecno-právne účinky nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúceho k predmetu kúpy 
nastanú právoplatným rozhodnutím príslušného okresného úradu, katastrálneho 
odboru, o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva bude podpísaný 
a podaný oboma účastníkmi tejto zmluvy bezodkladne po jej uzavretí.
Ak sa zmluva zruší, alebo ak účastníci od nej odstúpia, musia si navzájom vrátiť všetko 
to, čo podľa nej už obdržali.

Článok VI

Poplatky spojené s listinou budú uhradené podľa platných poplatkových a daňových 
predpisov.

Článok VII

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostanú obaja 
účastníci tejto zmluvy a dva rovnopisy sú určené pre katastrálne konanie.
Na základe tejto zmluvy navrhujú účastníci, ktorých zmluvná spôsobilosť na právne úkony 
nie je obmedzená, aby Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor, rozhodol o vklade 
vlastníckeho práva do KN a bol vykonaný tento zápis do katastra nehnuteľností:



Katastrálne územie: Prašice

A LV : par.č. 3544/126 TTP o výmere 1001 m2 (diel 1,2,3 podľa GP)

B LV : Jaroslav Bencko, rod.
nar. , rod.č. I
a manž.
Mgr. Monika Bencková, rod.
nar. I, rod.č. v 1/1-ine v BSM

C LV : bez zápisu

Článok VIII

účastníci prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, s jej obsahom súhlasia, prejavuje 
ich slobodnú vôľu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Účastníci zmluvy prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

V Topoľčanoch dňa 26.07.2018

Kupujúci:


