
KÚPNA ZMLUVA
uzcit\'orená v zmysle ust. §-u 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Medzi zmluvnými stranami:
Obec Prašice, IČO 00310964, DIČ 2021315538, sídlo 1. mája 142. 956 22. Prašice, SR,
zastúpená starostkou obce menom Erika Nemešová
Bankové spojenie PRIMÁ Banka, a.s., pobočka Topoľčany
IBANSK02 5600 0000 0008 8666 9001
(ďalej len „predávajúci")

Ing. Peter Škorec rodený, , . , narodený. rnd ň
a Ing. Anna Š korcová rodená , narodená . rodné č.

’ obaja bytom Stummerova č. 1728/70. 955 01 Topoľčany, obaja občania SR, 
(ďalej len „ kupujúci")

za nasledovných podmienok:

ČUL

1. Predávajúci je  výlučným vlastníkom (v ’/¡-ine) nehnuteľnosti v katastrálnom území 
Prašice, a to pozemok pare. č. C-KN 3548/1 ostatná plocha vo výmere 50 743 m2 zapísaný 
na L V č. 1526.

2. Predmetný pozemok sa nachádza v rekreačnej oblasti Duchonka.

ČI. II.

1. Predmetom prevodu v tejto zmluve je  novovytvorený pozemok pare. č. C-KN 3548/337 
ostatná plocha vo výmere 231 m2 (ďalej len „prevádzaná nehnuteľnosť"), ktorý bol 
vytvorený oddelením od pôvodného pozemku opísanom v Cl. I. tejto zmluvy, a to 
geometrickým plánom č. 41313381-094/2020, autorizačne overeným dňa 29.5.2020, 
úradne overeným dňa 8.6.2020 pod overovacím číslom 356/2020.

2. Prevádzaný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve kupujúcich a tento 
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou hlavnou.

3. Predávajúci predáva kupujúcim prevádzanú nehnuteľnosť -  novovytvorený pozemok pare. 
č. C-KN 3548/337 ostatná plocha vo výmere 231 m2.

4. Kupujúci kupujú prevádzanú nehnuteľnosť a nadobudnú ju  do svojho bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov.

5. Predaj prevádzanej nehnuteľnosti schválilo na svojom 12. rokovaní dňa 25.6.2020 
Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice uznesením č. 160/2020, podľa § 9a ods. 8 písm. b/ 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

ČI. III.

1. Kúpna cena za prevádzanú nehnuteľnosť bola stanovená dohodou zmluvných strán na 
sumu 7.- €/m slovom sedem Euro za jeden meter štorcový, čo celkovo predstavuje sumu 
1617.- €, slovom tisícšesťstosedemnásť Euro.

2. Kupujúci prehlasujú, že prevádzanú nehnuteľnosť za dohodnutú kúpnu cenu kupujú.



ČI. IV

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatia predávajúcemu dohodnutú kúpnu
cenu prevodom na účet predávajúceho č. SK02 5600 0000 0008 8666 9001 vedený v PRIMÁ
Banka, a. s., pobočka Topoľčany, a to najneskôr do 15 dní od podpisu tejto zmluvy.

ČI. V

1. Predávajúci prehlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy, vecné 
bremená ani iné právne povinnosti.

2. Kupujúci prehlasujú, že so stavom prevádzanej nehnuteľnosti sa oboznámili osobnou 
obhliadkou pred podpisom tejto zmluvy, je j stav je  im dobre známy a za daného stavu 
prevádzanú nehnuteľnosť kupujú.

ČI. VI.

Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na vypracovanie geometrického plánu, náklady
na vypracovanie tejto zmluvy aj správny poplatok zaplatia kupujúci.

ČI. VII.

1. Zmluvné strany vzali na vedomie, že pre uzavretie tejto zmluvy podľa §-u 46 ods. 2/ 
Občianskeho zákonníka stačí, ak dôjde k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu, 
prejavy všetkých účastníkov však musia byť na tej istej listine.

2. Podľa ust. §-u 47 Občianskeho zákonníka je  k účinnosti tejto zmluvy potrebné rozhodnutie 
katastrálneho odboru Okresného úradu Topoľčany o povolení vkladu vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností. Vlastnícke právo prechádza na kupujúcich dňom rozhodnutia o 
povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

3. Pokiaľ by do troch rokov odo dňa uzavretia tejto zmluvy nebol podaný návrh na vklad 
vlastníckeho práva, má sa za to, že účastníci od zmluvy odstúpili. Do tej doby sú účastníci 
tejto zmluvy svojimi zmluvnými prejavmi viazaní. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na 
vklad tejto zmluvy do katastra nehnuteľností vykonajú kupujúci, a to až po zaplatení 
dohodnutej kúpnej ceny predávajúcemu.

ČI. VIII.

1. Na základe tejto zmluvy povolí katastrálny odbor Okresného úradu Topoľčany vklad 
vlastníckeho práva v k. ú. Prašice a zapíše:

A LV: pozemok pare. č. C-KN 3548/337 ostatná plocha vo výmere 231 m2,

B L V: Ins. Peter Škorec rod. , nar. alng. Anna S korcová rod.
, nar. Stummerova č. 1728/70, 955 01 Topoľčany,

v '/¡-ine do BSM

C L V: bez zápisu

2. Táto zmluva je  vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží 
každý účastník tejto zmluvy a dva rovnopisy budú s návrhom na vklad doručené 
katastrálnemu odboru Okresného úradu Topoľčany.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú účinne spolupracovať v prípade, ak katastrálny odbor 
Okresného úradu Topoľčany, bude z akéhokoľvek dôvodu požadovať ďalšie doklady,



informácie, doplnenie kúpnej zmluvy, doplnenie návrhu na vklad, alebo dodatok kúpnej 
zmluvy, na čo predávajúci splnomocňuje kupujúcu Ing. Annu Skorcovú.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, zrozumiteľne 
a určilo, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a taktiež nie v omyle. Na znak 
súhlasu ju  vlastnoručne podpisujú.

5. Zároveň zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je  obmedzená.

VPrašiciach. dňa .........

Predávajúci: Kupujúci:


