
KÚPNA ZMLUVA

Uzatvorená podľa § 588 a nasi. Občianskeho zákonníka.

medzi účastníkmi: 

predávajúci:

Obec Prašice so sídlom l.mája 142,95622 Prašice 

zastúpená starostkou obce Erikou Nemešovou 

IČO: 310 964 

(ďalej len „predávajúci")

kupujúci:

Igor Králik,rodený ,nar. i,r.č

trvalé bytom: Kút 141/279,Veľké Ripňany 95607,občianstvo SR.

(ďalej len „kupujúci") 

za nasledovných podmienok:

21.1

Predávajúci je vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Prašice, 
vedenej na Okresnom úrade - Katastrálny odbor, zapísanej na liste vlastníctva LV č.1526 ako 
CKN parcela č.3548/1, ostatné plochy o výmere 50743 m2 v podiele 1/1, t. j. v celosti.

ČI.2
2.1 Parcela č.3548/1 bola zameraná geometrickým plánom č. 48243337-154/2019 zo dňa 
13.3.2020 vyhotoveným geodetickou spoločnosťou Geodetické práce Jozef Šimon úradne 
overeným okresným úradom Topoľčany-Katastrálnym odborom pod číslom 201/2020 ,zo 
dňa 1.4.2020.

2.2 Po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho o usporiadaní parciel, z uvedenej 
parcely CKN číslo 3548/1 ostatné plochy o výmere 50743 m2 boli týmto geometrickým 
plánom vytvorené nové parcely CKN:
-parcela č.3548/1 ostatné plochy o výmere 50472 m2 
-parcela č.3548/335 ostatné plochy o výmere 271 m2



2.3 Predávajúci touto kúpnou zmluvou odpredáva kupujúcemu novovytvorenú parcelu 
CKN číslo 3548/335 ostatné plochy o výmere 271 m2,ktorý ju týmto prevodom nadobudne 
do výlučného vlastníctva v pomere 1/1, t. j. v celosti.

ČI.3
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene pre predávajúceho od kupujúceho za predaj 
novovytvorenej pare. č. 3548/335 ostatné plochy o výmere 271 m2,vsume 7,00 Euro/l m2 
čo predstavuje celkovú čiastku 1.897,- € (slovom tisícosemstodeväťdesiatsedem euro) pre 
predávajúceho.

3.2 Dohodnutá kúpna cena bude kupujúcim predávajúcemu uhradená formou bankového 
prevodu na účet predávajúceho číslo účtu SK 02 5600 0000 0008 8666 9001 v lehote do 
piatich dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy.

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

čl.4
4.1 Predávajúci prehlasuje, že na predmetnej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy a ani iné 
právne povinnosti.
4.2 Predávajúci ďalej prehlasuje, že nie sú mu známe také vady nehnuteľnosti, na ktoré by 
mal kupujúceho upozorniť.
4.3 Kupujúci prehlasuje, že stav nehnuteľnosti je mu známy a to i z jej miestnej obhliadky a 
predávajúci ho s týmto stavom oboznámil a uvedenú nehnuteľnosť v takomto stave 
nadobúda v podiele 1/1-iny.

čl.5
5.1 Zmluvné strany vzali na vedomie, že zmluva nadobudne účinnosť rozhodnutím 
Okresného úradu-katastrálneho odboru o vklade vlastníctva a do toho času sú viazaní 
svojimi zmluvnými prejavmi.
5.2 Vlastnícke práva podľa tejto zmluvy prejdú na kupujúceho rozhodnutím Okresného 
úradu Topoľčany-katastrálneho odboru o vklade vlastníctva.

čl.6
Správny poplatok spojený s podaním návrhu na vklad vlastníctva a náklady spojené s 
vypracovaním geometrického plánu a kúpnej zmluvy sa zaväzuje uhradiť kupujúci.



čl.7
Na základe tejto zmluvy možno u Okresného úradu Topoľčany, katastrálneho odboru 
vykonať tento zápis :
A-LV : k. ú. Prašice, register CKN

parc.č.3548/335 -ostatné plochy vo výmere 271 m2 
B-LV : Igor Králik, rod.

nar. , r.č.
trvalé bytom Kút 141/279 
95607 Veľké Ripňany, SR 
v podiele 1/1 - iny 

C-LV: Bez zmien

8.1 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 podpísaním riadne a nahlas prečítali, jej obsahu rozumejú a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
8.2 Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený nakladať s predmetom 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 spôsobilý na 
právne úkony.
8.3 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 konania.
8.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdržia 
zmluvné strany, dve vyhotovenia zostávajú pre potreby Okresného úradu Topoľčany, 
katastrálneho odboru pre účely zápisu vlastníckeho práva do príslušného katastra 
nehnuteľností.

čl.8

V Prašiciach, dňa 18.mája 2020

Predávajúci:
obec Prašice

zastúpená Erikou Nemešovou, starostkou obce

A

Kupujúci:


