
KÚPNA ZMLUVA

Uzatvorená medzi účastníkmi

Predávajúci: Obec Prašice
Sídlo : Prašice, 1. mája 142/142, 956 22 Prašice 
IČO : 00310964
Zastúpený : Erika Nemešová starostka 
Bankové spojenie : Primá banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK02 5600 0000 0008 8666 9001

K upujúci: Kristína Kopiariová rod. , nar.
r.č.
trvalé bytom Ul. P„O.Hviezdoslava2159/2, 955 01 Topoľčany
občan SR

za nasledovných podmienok:

L

Predávajúci je v celosti výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. 
Prašice zapísanej Okresným úradom Topoľčany, katastrálnym odborom na LV č. 1526 ako 
CKN parcela č. 3850/1 trvalé trávnaté porasty výmera 9399 m2 v 1/1-ine.

Parcela č. 3850/1 bola zameraná geometrickým plánom č. 36319830-045/17 
vyhotovenom firmou GERYS Bánovce nad Bebravou, úradne overeným Okresným úradom 
Topoľčany, katastrálnym odborom dňa 19.4.2018, a boli vytvorené nové parcely a to :
CKN parcela č. 3850/1 trvalé trávnaté porasty výmera 8983 m2 
CKN parcela č. 3850/36 trvalé trávnaté porasty výmera 416 m2.

Podotýka sa, že Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor vydal rozhodnutie č. 
OU-TO-PLO-2019/000074-003 zo dňa 31.1.2019o zmene druhu pozemku CKN parcely č. 
3850/36 z trvalého trávnatého porastu na ostatnú plochu o výmere 416 m2. Na LV je zapísaná 
CKN parcela č. 3850/36 ostatná plocha výmera 416 m2.



II.

Predávajúci touto zmluvou predáva v celosti nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú. 
Prašice ako novovytvorená CKN parcela č. 3850/36 ostatná plocha výmera 416 m2 
kupujúcej Kristíne Kopiariovej do jej výlučného vlastníctva a kupujúca kupuje vyššie 
uvedenú nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine vrátane všetkého 
príslušenstva k nehnuteľnosti sa viažuceho .

Kúpna zmluva bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Prašice dňa 
06.03.2019, uznesenie č. 36/2019 v súlade so zákonom č. 138/91 z.z. o majetku obcí §9a 
odst.8 písm. b/ ako pozemok priľahlý k stavbe rekreačnej chaty.

Podotýka sa, že kupujúca je výlučnou vlastníckou nehnuteľnosti rekreačnej chaty s.č. 
1209 nachádzajúcej sa na parcele č. 3601/4 a parcely pod chatou CKN č. 3601/4 o výmere 66 
m2 titulom kúpnej zmluvy pod V 1229/15 -  LV č. 1338. Kupovaná novovytvorená parcela č. 
3850/36 tvorí priľahlú parcelu k stavbe rekreačnej chaty, na ktorej sa nachádzajú siete, 
prípojky a žumpa k stavbe chaty, a hlavne príjazdová cesta, a kupovaná parcela tvorí funkčne 
a účelovo jeden celok spolu so stavbou rekreačnej chaty, a je takto užívaná spolu s chatou.

III.

Dohodnutá kúpna cena je stanovená v sume 7,-€ za jeden meter štvorcový / slovom 
sedem euro za jeden meter štvorcový /, čo je za 416 m2 suma 2.912-C / slovom dve tisíc 
deväťstodvanásť euro/.

Dohodnutá kúpna cena bude uhradená priamo na účet predávajúceho, číslo účtu :
SK02 5600 0000 0008 8666 9001 vedeného v Príma banka Slovensko, a.s., a to po 
podpísaní kúpnych zmlúv predávajúcim a osvedčení pravosti podpisu predávajúceho a pred 
podaním návrhu na vklad na Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor. V prípade, že 
kupujúca v dohodnutom termíne neuhradí celú kúpnu cenu, predávajúci má právo 
jednostranného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ú časmi ci sa dohodli, že ak by z nejakého dôvodu Okresný úrad Topoľčany, katastrálny 
odbor nepovolil vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a návrh na vklad by bol 
zastavený alebo zamietnutý, účastníci tejto zmluvy si navzájom vrátia všetko to, čo už bolo 
plnené po odpočítaní všetkých účelne vynaložených a preukázateľných nákladov spojených 
s prevodom nehnuteľnosti.

IV.

Predávajúci zodpovedá za nespomosť svojho vlastníckeho práva a za to, že nehnuteľnosť 
nie je zaťažená žiadnymi ťarchami, vecnými bremenami, záložnými právami a daňovými 
nedoplatkami.



Účastníci si zmluvu prečítali, prehlasujú, že sú oboznámení s obsahom tejto zmluvy a jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. Účastníci 
zmluvy dávajú súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 z.z.

v  ........ , dňa .... ................... 2019

Predávajúci : ......... Kupujúca :


