
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

(ďalej len „Predávajúci“)

K upujúci:
1/ Grežďo Anton ro d .1 , r. č. , n a r.! , trvalé bytom Zalmanova 3 18/5,

956 22 Prašice, štátny občan SR
(ďalej len „Kupujúci v 1. rade“)

2/ Spodný Milan rod. , r. č. , nar. , trvalé bytom Nemecky č. 111,
956 22 Prašice, štátny občan SR

(ďalej len „Kupujúci v 2. rade“)

3/ Ištoňová Mária rod. , r. č. < , nar. , trvalé bytom Kostolná
115/38, 082 71 Krivany, štátny občan SR 

(ďalej len „Kupujúci v 3. rade“)

za nasledovných podmienok :

Článok I.
1.1. Predávajúci je  výlučným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Prašice ktoré sú 
zapísané na LV č. 1526 v 1/1 -  ine ako parcely registra CKN:
č. 1932/110 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1389m2 
č. 1932/112 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4418m2

1.2. Geometrickým plánom č. 48243337-130/2018, úradne overeným dňa 28.09.2018 pod číslom 
overenia 670/2018 bola od parcely CKN č. 1932/110 oddelená parcela CKN č. 1932/171 zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 65 m2, ktorá je predmetom prevodu podľa tejto Zmluvy.

1.3. Geometrickým plánom č. 48243337-130/2018, úradne overeným dňa 28.09.2018 pod číslom
overenia 670/2018 boli od parcely CKN č. 1932/112 oddelené parcely CKN č. 1932/172 zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 14 m2 a č. 1932/173 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 24 m2,
ktoré sú predmetom prevodu podľa tejto Zmluvy.

1.4. Predmetné pozemky sú priľahlé pozemky k zastavaným pozemkom stavbou vo vlastníctve 
kupujúcich a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou hlavnou.

Článok II.
2.1. Predávajúci predáva v celosti nehnuteľnosti CKN parcely č. 1932/171 a 1932/172 opísané 
v Článku 1. bod 1.2.a 1.3. tejto Zmluvy Kupujúcemu v 1. rade a Kupujúci v 1. rade kupuje tieto 
nehnuteľnosti do svojho výlučného vlastníctva v 1/1 -  ine.

2.2. Predávajúci predáva v celosti nehnuteľnosť CKN parcelu č. 1932/173 opísanú v Článku I. bod
1.3. tejto Zmluvy Kupujúcim v 2. rade a v 3. rade a Kupujúci v 2. rade a v 3. rade kupujú túto 
nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva, každý v spoluvlastníckom podiele Vi - ina k celku.
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Článok III.
3.1. Kúpna cena stanovená účastníkmi zmluvy za prevádzané nehnuteľnosti vo výške 721,-€ 
(slovom sedemstodvadsaťjeden 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 kúpnej zmluvy nasledovne:

• Kupujúci v 1. rade zaplatí za prevádzané nehnuteľnosti sumu 553,-€ (slovom 
päťstopäťdesiattri euro)

• Kupujúci v 2. rade zaplatí za prevádzanú nehnuteľnosť sumu 84,-€ (slovom osem des iatštyri 
euro)

• Kupujúci v 3. rade zaplatí za prevádzanú nehnuteľnosť sumu 84,-€ (slovom osemdesiatštyri 
euro)

3.2. Predávajúci uvádzané skutočnosti potvrdzuje a zároveň prehlasuje, že v prípade ak 
v stanovenom termíne nedôjde zo strany Kupujúcich v l.až v 3. rade k uhradeniu dohodnutej kúpnej 
ceny, predávajúci má právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

Článok IV.
Predávajúci vyhlasuje, že prevádzané nehnuteľnosti nie sú zaťažené ťarchami, ani inými 

právnymi povinnosťami v prospech tretích osôb. Kupujúci v 1. rade až v 3. rade vyhlasujú, že dobre 
poznajú stav kupovaných nehnuteľností z obhliadky na mieste samom a kupujú ich v takom stave, v 
akom sa k dnešnému dňu nachádzajú.

Článok V.
5.1. Účastníci Zmluvy berú na vedomie, že táto je  platná akonáhle sa zhodli na jej obsahu 
a podpísali jej písomné vyhotovenie.

5.2. Vecno-právne účinky tejto Zmluvy nastávajú momentom právoplatného povolenia vkladu 
vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností na základe tejto Zmluvy.

5.3. 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 VI.
Predávajúci odovzdá nehnuteľnosti Kupujúcim v 1. rade až v 3. rade bezodkladne po podpise tejto 
Zmluvy s tým, že dňom prevzatia a odovzdania nehnuteľností prechádza na Kupujúcich v 1. rade až 
v 3. rade nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Článok VII.
7.1. 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 kúpnej zmluvy 
znášajú v celom rozsahu Kupujúci v 1. rade až v 3. rade.

7.2.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. 1932/171 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 65 m2 

parcela CKN č. 1932/172 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 m2

Strana 2 z 3



v časti B L V: Grežďo Anton rod. , r. č. , nar. ^
Žalmanova 318/5, 956 22 Prašice, štátny občan SR 

v časti C LV : bez zápisu

, trvalé bytom 
v 1/1 - ine

LV # 2
v časti A LV: parcela CKN č. 1932/173 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 24 m 
v časti B LV: Spodný Milan rod .! _ , r. č. , nar. , trvalé bytom

Nemecky č. 111, 956 22 Prašice, štátny občan SR v Vi - ici

Ištoňová Mária rod. , r. č. , nar. ^
Kostolná 115/38, 082 71 Krivany, štátny občan SR 

v časti C LV : bez zápisu

, trvalé bytom 
v V i -  ici

Článok VIII.
8.1. Túto zmluvu je možné meniť len po dohode zmluvných strán na základe písomného dodatku 
k tejto zmluve.

8.2. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých Účastníci tejto Zmluvy obdržia po 1 
vyhotovení, a 2 vyhotovenia sú určené pre Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor.

8.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnení s predmetom Zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú 
dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený 
v predpísanej forme. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že táto Zmluva bola uzatvorená 
na základe ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok a po jej prečítaní na znak súhlasu s jej obsahom, túto Zmluvu vlastnoručne a dobrovoľne 
podpísali.

V Prašiciach, dňa:

Predávajúci : /,

Erika Nemešová 
starostka Obce Prašice

Kupujúci :

 S r C ý í.. .Tľ. 7. ÏTT. .Vť. . .Y. .... Vrt .T ,Tľ............

A ntm  Grežd’o (Kupujúci v 1. rade)

f ' "
Milan Spodný (Kupujúci v 2. rade)

...............t................................................
Mária Ištoňová (Kupujúci v 3. rade)
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