
Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 -  Občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Predávajúci:
1) Obec Prašice, sídlo 1. mája 142, 956 22 Prašice, SR, IČO: 00 310 964, v zastúpení 

starostkou Erikou Nemešovou
2) Jaroslav Krošlák, rod. , nar. , r.č. , trvalé bytom Ľaliová

2087/3, 955 01 Topoľčany, SR
(ďalej len „predávajúci v 1. rade a v 2. rade“)

a

Kupujúca:
1) Janka Mikulášová, rod. , nar. , r.č. , trvalé bytom

Horňany č. 102, 913 24 Horňany, SR 
(ďalej len „kupujúca“)

ČI. I 

Predmet zmluvy

1) Predávajúci v 1. rade je  výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese 
Topoľčany, v obci Prašice, v katastrálnom území Prašice, vedených Okresným úradom 
Topoľčany, katastrálnym odborom:
a) na Liste vlastníctva č. 1526:

parcela registra “C“ č. 3548/1 - ostatná plocha o výmere 50 512 m2
2) Predávajúci v 2. rade je  výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese 

Topoľčany, v obci Prašice, v katastrálnom území Prašice, vedených Okresným úradom 
Topoľčany, katastrálnym odborom:
b) na Liste vlastníctva č. 3271:

parcela registra “C“ č. 3548/279 -  ostatná plocha výmere 41 m2
3) Dané parcely registra “C“ sa rozdelili Geometrickým plánom č. 48243337 -  104/2020, 

úradne overený Okresným úradom Topoľčany, katastrálnym odborom, pod č. 620/2020 
nasledovne:
a) pôvodná parcela registra “C“ č. 3548/1 - ostatná plocha o výmere 50 512 m2 sa 

rozdelila na novovytvorenú:
parcelu registra “C“ č. 3548/1 -  ostatná plocha o výmere 50 502 m2 
parcelu registra “C“ č. 3548/339 -  ostatná plocha o výmere 10 m2

b) pôvodná parcela registra “C“ č. 3548/279 -  ostatná plocha o výmere 41 m2 sa 
rozdelila na novovytvorenú:



parcelu registra “C“ č. 3548/279 -  ostatná plocha o výmere 37 m2 
parcelu registra “C“ č. 3548/340 -  ostatná plocha o výmere 4 m2

4) Predávajúci v 1. rade predáva kupujúcej zo svojho výlučného vlastníctva:
novovytvorenú parcelu registra “C“ č. 3548/339 -  ostatná plocha o výmere 10 
m2 a kupujúca ju  kupuje do svojho výlučného vlastníctva.
predmetná parcela tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve kupujúcej 
a tento svojím umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 
[§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov],

5) Predávajúci v 2. rade predáva kupujúcej zo svojho výlučného vlastníctva:
novovytvorenú parcelu registra “C“ č. 3548/340 -  ostatná plocha o výmere 4 
m2 a kupujúca ju  kupuje do svojho výlučného vlastníctva.
(ďalej len „prevádzané nehnuteľnosti“)

6) Predávajúci v 1. rade a v 2. rade predávajú prevádzané nehnuteľnosti uvedené v čl. I 
ods. 4 a v čl. 1 ods. 5 zo svojho výlučného vlastníctva a kupujúca ich kupuje do svojho 
výlučného vlastníctva.

Čl. II 
Technický stav prevádzaných nehnuteľností

1) Kupujúca vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy bola so stavom prevádzaných 
nehnuteľností oboznámená osobnou obhliadkou, ich stav je  jej dobre známy 
a prevádzané nehnuteľnosti v tomto stave kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

Čl. III 
Kúpna cena a platobné podmienky

1) Kúpna cena prevádzaných nehnuteľností uvedených v čl. I ods. 4 tejto zmluvy bola 
určená vzájomnou dohodou medzi predávajúcim v 1. rade a kupujúcou spolu v sume 
70, - EUR (slovom sedemdesiat eur).

2) Kúpna cena prevádzaných nehnuteľností uvedených v čl. 1 ods. 5 tejto zmluvy bola 
určená vzájomnou dohodou medzi predávajúcim v 2. rade a kupujúcou spolu v sume 70 
- EUR (slovom sedemdesiat eur).

3) Dohodnutá kúpna cena podľa čl. III ods. 1 bude zo strany kupujúcej predávajúcemu v 1. 
rade uhradená v hotovosti pri podpise tejto kúpnej zmluvy.

4) Dohodnutá kúpna cena podľa čl. III ods. 2 bude zo strany kupujúcej predávajúcemu v 2. 
rade uhradená v hotovosti pri podpise tejto kúpnej zmluvy.

5) Kupujúca vyhlasuje, že prevádzané nehnuteľnosti za dohodnuté kúpne ceny kupuje do 
svojho výlučného vlastníctva.

6) Predávajúci tieto skutočnosti potvrdzujú a zároveň vyhlasujú, že v prípade, ak zo strany 
kupujúcej nedôjde v stanovenom termíne k uhradeniu kúpnej ceny podľa čl. III ods. 3 
a 4 majú právo od tejto zmluvy odstúpiť.
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ČI. IV
Úhrada správneho poplatku za návrh na vklad

Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok spojený s návrhom na začatie konania 
o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností uhradí kupujúca.

ČI. V
Osobitné ustanovenia

1) Predávajúci v 1. rade a v 2. rade vyhlasujú, že sú oprávnení nakladať s prevádzanými 
nehnuteľnosťami, ich právo nakladať s nimi nie je  obmedzené a vyhlasujú, že 
prevádzané nehnuteľnosti nie sú predmetom žiadneho sporu, neviaznu na nich žiadne 
dlhy, vecné bremená, ťarchy a iné obmedzenia.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že sú povinné poskytnúť si potrebnú vzájomnú súčinnosť 
vyžadovanú v súvislosti s konaním o návrhu na vklad vlastníckeho práva k predmetu 
zmluvy, vedeným Okresným úradom Topoľčany, katastrálnym odborom. Za týmto 
účelom sú si zmluvné strany povinné poskytnúť na základe výzvy Okresného úradu 
Topoľčany, katastrálneho odboru potrebné listiny, údaje a informácie alebo inú 
súčinnosť a odstrániť prekážky v konaní o povolení vkladu vlastníckeho práva 
v prospech kupujúcej.

3) Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sú zmluvné strany oprávnené vykonať 
výlučne vo forme písomného, v poradí očíslovaného dodatku k tejto zmluve, ktorá sa 
dňom svojho podpísania stáva jej neoddeliteľnou súčasťou.

4) V prípade, ak sa akékoľvek z vyhlásení predávajúceho v 1. rade a v 2. rade uvedené 
v ods. 1 tohto článku zmluvy ukáže ako nepravdivé, vznikne kupujúcej právo 
jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy.

ČI. VI
Nadobudnutie vlastníctva

Kupujúca berie na vedomie, že vlastníctvo k prevádzaným nehnuteľnostiam nadobudne 
až dňom rozhodnutia Okresného úradu Topoľčany, katastrálneho odboru, o povolení 
vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

ČI. VII
Záverečné ustanovenia

1) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, zrozumiteľne 
a určito, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a taktiež nie v omyle. Na 
znak súhlasu ju  vlastnoručne podpisujú.

2) Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je  obmedzená.
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3) Táto zmluva je  vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po jednom  rovnopise

Okresnému úradu Topoľčany, katastrálnemu odboru.
4) Na základe tejto zmluvy možno zapísať vklad do katastra nehnuteľností katastrálneho 

územia Prašice nasledovne:

list vlastníctva 
časť A:

parcela registra “C“ č. 3548/339 -  ostatná plocha o výmere 10 m2 
parcela registra “C“ č. 3548/340 -  ostatná plocha o výmere 4 m2

dostane každá zm luvná strana a dva rovnopisy budú s návrhom na vklad doručené

časť B:
Janka Mikulášová, rod. Tomášová, nar. ,
Horňany č. 102, 913 24 Horňany, SR, v podiele 1/1

r.c. , trvalé bytom

časť C:
bez zmien

V Prašiciach, dňa

Predávajúci v 1. rade:

Obec Prašide, 
v zast. starostkou Erikoi

h

Kupujúca:


