
KÚPNA ZMLUVA

Uzatvorená medzi účastníkmi :

Predávajúci: Obec Prašice
Sídlo : Prašice, 1. mája 142/142, 956 22 Prašice 
IČO : 00310964
Zastúpený : Erika Neniešová starostka
Bankové spojenie :................................................................

Kupujúci: 1. JozefM acura rod. nar.
r .č .:
trvalé bytom Ul. Streďanská 1763, 955 01 Topoľčany 
občan SR

2. Eva Macurová rod. nar.
r.č.
trvalé bytom Ul. Streďanská 1763, 955 01 Topoľčany 
občan SR

za nasledovných podmienok :

I.

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. 3548/1 ostatné plochy výmera 50996 m2 v 1/1-ine.

Parcela č. 3548/1 bola zameraná geometrickým plánom č. 48243337-112/2019 
vyhotovenom firmou Geodetické práce Jozef Šimon, úradne overeným Okresným úradom 
Topoľčany, katastrálnym odborom dňa 10.9.2019 pod číslom 665/2019, a boli vytvorené nové 
parcely a to :
CKN parcela č. 3548/1 ostatné plochy výmera 50743 m2 
CKN parcela č. 3548/333 ostatné plochy výmera 141 m2 
CKN parcela č. 3548/334 ostatné plochy výmera 112 m2.



Predávajúci touto zmluvou predáva v celosti nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú. 
Prašice ako novovytvorená CKN parcela č. 3548/333 ostatné plochy výmera 141 m2 
kupujúcim v 1. a 2. rade do ich podielového spoluvlastníctva každému v podiele 'A-ica k 
celku a kupujúci v 1. a 2. rade kupujú vyššie uvedenú nehnuteľnosť do svojho podielového 
spoluvlastníctva každý v podiele 'A-ica k celku vrátane všetkého príslušenstva k nehnuteľnosti 
sa viažuceho .

Kúpna zmluva bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Prašice dňa 
30.10.2019 , uznesenie č. 106/2019 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 kupujúci v 1. a 2. rade sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti 
rekreačnej chaty s.č. 995 nachádzajúcej sa na parcele č. 3548/82 a parcely pod chatou CKN č. 
3548/82 o výmere 71 m2 a priľahlej CKN parcele č. 3548/294 výmera 188 m2. Kupovaná 
novovytvorená parcela č. 3548/333 tvorí priľahlú parcelu k stavbe rekreačnej chaty, na ktorej 
sa nachádzajú siete a prípojky k stavbe chaty 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 141 m2 suma 987-€ / slovom 
deväťstoosemdesiatsedem euro/.

Dohodnutá kúpna cena bude uhradená priamo na účet predávajúceho, číslo účtu :
............................................................................ najneskôr v termíne do 31.12.2019, a to po
podpísaní kúpnych zmlúv predávajúcim a pred podaním návrhu na vklad na Okresný úrad 
Topoľčany, katastrálny odbor. V prípade, že kupujúci v 1. a 2. rade v dohodnutom termíne 
neuhradia celú kúpnu cenu, predávajúci má právo jednostranného odstúpenia od kúpnej 
zmluvy.

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



Predávajúci prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne také nedostatky nehnuteľnosti, na 
ktoré by mal kupujúcich v 1. a 2. rade osobitne upozorniť.

Kupujúci v 1. a 2. rade prehlasujú, že so stavom prevádzanej nehnuteľnosti sa oboznámili 
osobnou prehliadkou na mieste samom, stav prevádzanej nehnuteľnosti je  im známy 
a v takomto stave ju  kupujú do svojho podielového spoluvlastníctva tak, ako je  v článku 
II. tejto zmluvy uvedené spolu so všetkým príslušenstvom k nehnuteľnosti sa viažucim.

Účastníci zmluvy sa dohodli, že kupujúci v 1. a 2. rade vstúpia do užívania kupovanej 
nehnuteľnosti po uhradení celej dohodnutej kúpnej ceny v prospech kupujúceho.

V.

Zmluvné strany vzali na vedomie, že pre uzavretie zmluvy stačí, ak dôjde k písomnému 
návrhu a k jeho písomnému prijatiu, prejavy všetkých účastníkov musia byť na tej istej listine.

Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastra o povolení 
vkladu.

Podľa ustanovenia § 47 Obč. zák. je  k účinnosti tejto zmluvy potrebné rozhodnutie 
Okresného úradu Topoľčany, katastrálny odbor o povolení vkladu. Vlastnícke právo 
prechádza z predávajúceho na kupujúcich v 1. a 2. rade dňom rozhodnutia Okresného úradu 
Topoľčany, katastrálneho odboru o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti.

VII.

Poplatky spojené s listinou budú uhradené podľa platných právnych predpisov -  zák.č. 
145/95 z.z. a hradí ich v plnej výške kupujúci, kupujúci tiež platia náklady na vyhotovenie 
geometrického plánu spolu s kupujúcimi CKN parcele č. 3548/334 / p. Bobok s manželkou/ 
v ‘/2-ÍCÍ.

VIII.

Na základe tejto zmluvy navrhujú účastníci, ktorých zmluvná voľnosť nie je  obmedzená, 
aby Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor rozhodol o vklade vlastníckeho práva do 
katastra a bol do listu vlastníctva vykonaný nasledovný zápis :

k.ú. Prašice :
časť A LV : CKN parcela č. 3548/333 ostatné plochy výmera 141 m2
časť BLV: Jozef Macura rod. nar. v podiele Vá-ica k celku

Eva Macurová rod. nar. v podiele Vi-ica k celku
časť C LV : bez zápisu



IX.

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.

V .............. dňa .......... 2019

Predávajúci : ....... j . ........ -..u............ Kupujúci v 1. rade 'T '................ ~

Kupujúci v 2. rade : .............................. )

:


