
KÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA POZEMKU  

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 588 a nasledujúcich zákona č.40/1964 Zb. v z. n. p. p. OZ  

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

1. Predávajúca: 

Obchodné meno:   Obec Slopná 

Sídlo:    Obecný úrad Slopná 159 

Zastúpená:    Mgr. Eva Košaríková – starostka obce 

IČO:    00692361 

DIČ:    2020693972 

Číslo účtu/banka:    

 

ďalej len „predávajúca“ na jednej strane a 

 

2. Kupujúci: 

Meno a priezvisko:   Viliam Šuly 

Trvale bytom:   Slopná s. č. 116 

     018 21 Dolný Lieskov 

Dátum narodenia:    

Rodné číslo:    

 

ďalej len „kupujúci“ na strane druhej 

 

za nasledovných podmienok: 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predávajúca je spoluvlastníkom nehnuteľností zapísaných na Katastrálnom úrade Trenčín, Správa 

katastra Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Obec Slopná, kat. územie Slopná na LV č. 439 

ako 

• parcela registra „C“ č. 209 orná pôda o celkovej výmere 640 m2 v spoluvlastníckom podiele 

12/144, 

• parcela registra „C“ č. 210 zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 472 m2 

v spoluvlastníckom podiele 12/144. 

2. Obec Slopná, zastúpená starostkou obce Evou Košaríkovou, na základe uznesenia OZ č. 23/2013 

zo dňa 09.08.2013 predáva v parcelách KNC č. 209 orná pôda spoluvlastnícky podiel 12/144 

a KNC č. 210 zastavané plochy a nádvorie spoluvlastnícky podiel 12/144 do výlučného vlastníctva 

spoluvlastníka uvedených parciel Viliama Šulyho, trvale bytom Slopná 116 v zmysle ust. § 9a ods. 

8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov 

a nariadení ako prevod podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo 

podľa osobitného predpisu. 

3. Predmet kúpy (spoluvlastnícky podiel parciel KNC č. 209, 210) predáva Predávajúca Kupujúcemu 

do výlučného vlastníctva a Kupujúci kupuje predmet kúpy od Predávajúcej za podmienok 

uvedených v tejto zmluve. 
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Článok II. 

Kúpna cena 

1. Predávajúca predáva Kupujúcemu predmet kúpy so všetkými právami za cenu stanovenú OZ 

(úradná cena) a to: 

• ornú pôdu za cenu 0,2024 €/m2 (slovom dvetisícdvadsaťštyri eurocentov za meter štvorcový), 

t. j. v prepočte 10,73 € (slovom desať eur sedemdesiattri eurocentov), 

• zastavané plochy a nádvoria za cenu 1,32/ m2 (slovom jedno euro tridsaťdva eurocentov za 

meter štvorcový), t. j. v prepočte 51,48 € (slovom päťdesiatjeden eur štyridsaťosem 

eurocentov). 

2. Celková cena predmetu kúpy predstavuje 62,21 € (slovom šesťdesiatdva eur dvadsaťjeden 

eurocent). 

3. Kúpna cena bude predávajúcej uhradená v hotovosti do pokladne obecného úradu pri podpise 

kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 

Článok III. 

Vyhlásenie zmluvných strán 

1. Predávajúca vyhlasuje, že najneskôr ku dňu vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

v prospech Kupujúceho na predmete kúpy nebudú spočívať žiadne dlhy ani nájomné vzťahy, ani 

iné ťarchy či bremená. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že stav nehnuteľností tvoriacich predmet kúpy je mu známy a predmet kúpy 

kupuje v tomto stave. 

 

Článok IV. 

Návrh na vklad 

1. Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu nehnuteľnosti v prospech Kupujúceho podá na 

príslušný kataster Kupujúci. 

2. Poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša v plnej výške 

Kupujúci. 

 

Článok V. 

Prevod vlastníctva 

Prevod vlastníctva k nehnuteľnosti na Kupujúceho sa uskutoční dňom nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia Katastrálneho úradu Trenčín, Správa katastra Považská Bystrica o povolení vkladu 

vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenie 

1. Zmluvné strany vzali na vedomie, že táto kúpna zmluva sa pre nich v zmysle § 47 Občianskeho 

zákonníka stáva právne záväznou momentom jej podpísania, ale k prevodu vlastníckeho práva 

dochádza až vkladom vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho do katastra nehnuteľností 

v zmysle Čl. V. tejto zmluvy. 

2. Vedľajšie ústne dohody nejestvujú. 

3. Prípadné zmeny a dodatky k tejto kúpnej zmluve vyžadujú písomnú formu. 



4.

5.

6.

V pripade, ak niektor6 z ustanoveni tejto zmluvy strati platnos{, zostdvajf ostatn6 ustanovenia

kfpnej zmluvy v platnosti. V takom prfpade zmluvn6 strany dohodnf niShradnri 0pravu, ktord

najviac zodpovedd ciefu sledovan6ho neplatn'lm ustanovenim.

Tdto zmluva je spisand v4 vyhotoveniach, z ktonich kaZd,i zo zmluvnfch str6n obdrZipo jednom

vyhotoven(. Zostdvaj0ce 2 vyhotovenia sa pouiij0 pre 0dely vkladu do katastra nehnutelnosti.

Zmluvn6 strany prehlasujti, Ze ako ddastnici zmluvy s0 oprdvneni s predmetom tejto zmluvy

naklada{ zmluvn6 prejavy s( im zrozumiteln6 a zmluvnd vofnost' nie je nidim obmedzend. balej

vyhlasujf, ie obsah tejto zmluvy je im zndmy, plne s nim sfhlasia a preto zmluvu na znak srihlasu

s jej obsahom podpisuj(.

V Slopnej, dfia 21.08.2013

Za Kupujfceho:
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Za Preddvajficu:
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