
KÚPNA ZMLUVA 

uzatvorená v zmysle § 588 a násl. Obč. zákonníka 

 

Predávajúci:  Dušan SUCHÝ 

  nar. 06.09.1954 

  rodné číslo: 540906/2329 

  bytom : Podhorany č. 48,  059 93 

  štátna občan: Slovenská republika 

  Spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 

 

Kupujúci: OBEC PODHORANY 

  Podhorany č. 114, 059 93 Podhorany 

  zastúpená starostom obce Jozefom Oračkom 

  IČO: 00326 461 

  Bankové spojenie: VÚB Spišská Belá 

  IBAN: SK69 0200 0000 0000 2862 1562 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Kežmarok , odbor 

katastrálny , obec Podhorany,  katastrálne územie Podhorany , vedenej na LV č. 129 a to parcely  registra 

KN-C evidovanej na katastrálnej mape, parcela číslo 1/2 -  záhrada o výmere 428, pričom predavajúci je 

vedený v podiele 1/1 – ina z celku. 

 

2. Geometrickým plánom na oddelenie pozemku č.  28/2019 zo dňa 22.03.2019, úradne overený dňa 

03.04.2019 pod č. G1 185/2019, vyhotovený spoločnosťou ZEBEKA, Margita Olekšáková, Zimná 

464/66, 059 01 Spišská Belá pozemku opísaného v bode 1, tohto článku bol oddelený pozemok parc.č. 

1/2. Oddelením vznikla parcela 1/6 o výmere 147 m2 – záhrada v k.ú. Podhorany.               

Novovytvorený pozemok o výmere 147 m2  oddelený od parcely CKN 1/2  je predmetom prevodu podľa 

tejto kúpnej zmluvy. 

 

Článok II 

Prevod nehnuteľnosti 

 

1. Predavajúci predvádza nehnuteľnosť špecifikovanú v čl. I. bod  2  tejto Kúpnej zmluvy do výlučného 

vlastníctva kupujúcej, pričom kupujúca predmet zmluvy kupuje za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Čl. 

III. bod 1 .  



Článok III. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1. Kupujúca a predavajúci sa vzájomne dohodli, že kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti špecifikovanej 

v čl.I. bod 2 tejto Kúpnej zmluvy predstavuje sumue 5,00 EUR/m2 (slovom : päť eur za m2), teda kúpna 

cena za odpredávaných 147 m2 predstavuje sumu vo výške 735 Eur (slovom: Sedemstodeväťdesiatpäť 

eur), pričom kupujúca zaplatí predavajúcemu kúpnu cenu pri podpise kúpnej zmluvy.               

Predavajúci svojim vlastnoručným podpisom potvrdzuje prevzatie kúpnej ceny vo výške 735, 00 Eur pri 

podpise tejto kúpnej zmluvy od kupujúceho. 

 

2. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú.  

 

 

Článok IV. 

Prehlásenia zmluvných strán 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy ani vecné bremená, ani 

záložné alebo iné práva tretích osôb. 

 

2. Predavajúci vyhlasuje a zaručuje, že jeho vlastnícke právo k prevádzanej nehnuteľnosti nie je 

obmedzené žiadnym zmluvným vzťahom alebo dohodou s treťou osobou, či už písomnou alebo ústnou, 

ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť vlastnícke právo kupujúcej k prevádzanej 

nehnuteľnosti, budúcu držbu a užívanie nehnuteľnosti kupujúcou. 

 

3. Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy nebolo na jej majetok začaté exekúčne 

konanie alebo výkon rozhodnutia. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si predmet zmluvy prehliadli a oboznámili sa s jeho stavom formou 

osobnej obhliadky. 

Článok V. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Kupujúca nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy špecifikovanom v Čl. I bod 1 a 2 tejto 

Kúpnej zmluvy , dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Oresného úradu Kežmarok, katastrálny 

odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k prevádzanej nehnuteľnosti, 

špecifikovanej v Čl.I bod 1  tejto Kúpnej zmluvy v prespech kupujúcej podá kupujúca, a to do 5 dní od 

podpísania tejto kúpnej zmluvy všetkými zmluvnými stranami. 

 

3. Správne poplatky spojené s katastrálnym konaním znáša kupujúca. 

 

 

 



Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je platná podpisom oboma zmluvnými stranami a účinná nasledujúcim dňom po dni 

zverejnenia. Právne účinky vkladu nastanú dňom pravoplatného rozhodnutia o povolení návrhu na vklad 

vlastníckeho práva. 

 

2. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch a to pre každého účastníka po jednom 

exemplári a dva exempláre pre potreby Okresného úradu Kežmarok, katastrálného odboru. 

 

3. Zmluvné starny prehlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, že porozumeli obsahu zmluvy, ktorá vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak ju 

podpisujú. 

 

4. Obec Podhorany – Obecné zastupiteľstvo obce Podhorany uznesením č. 36/2020/8 zo dňa 19.06.2020 

schválilo nadobudnutie nehnuteľného majetku výkupom pozemku parcely č. 1/6 o výmere 147 m2 – 

záhrada  , katastrálne územie Podhorany, ktorej vlastníkom je p. Dušan Suchý a zároveň schválilo kúpnu 

cenu v sume 5, 00 EUR/m2. 

 

 

V Podhoranoch dňa .............................    V Podhoranoch dňa ........................... 

 

 

 

Predávajúci:       Kupujúci: Obec Podhorany 

 

........................................................    .......................................................... 

Dušan Suchý       Jozef Oračko 

 

 

 

 

 

 

 


