
                       K ú p n a   z m l u v a 

uzavretá dňa 26. novembra 2015 v Hrnčiarskych Zalužanoch, okr. Poltár, podľa § 588 a 

nasl.  Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi : 

 

I. Obec  HRNČIARSKE ZALUŽANY,  IČO: 00318795 so sídlom č. 90,  
Hrnčiarske Zalužany, PSČ 980 12, zastúpená   štatutárnym  zástupcom  

            Ing. Branislavom Nociarom, starostom obce, 
 

                                          na strane jednej ako    p r e d á v a j ú c i 

                                                       a 

II. 1. Peter RAČÁK, rod. Račák, nar. 23.02.1984, r.č.     , bytom Poltár, ul. 

Slobody 720/129, PSČ 987 01, občan Slovenskej republiky,  

 

2. Erika VOZAFOVÁ, rod. Siheľská, nar. 30.06.1978, r.č.         , bytom Poltár, 

ul. Slobody 720/129, PSČ 987 01, občan Slovenskej republiky, 

                                     na strane druhej ako    k u p u j ú c i . 

           Účastníci zmluvy po vzájomnej dohode a za nasledovných  podmienok uzavreli medzi 

sebou túto 

                                                         k ú p n u   z m l u v u .                

                                                                       Čl. I. 

                                                               Predmet zmluvy 

          1. Predávajúca obec Hrnčiarske Zalužany - je výlučným vlastníkom   nehnuteľnosti – 

pozemku -  nachádzajúceho sa  v katastrálnom území  Sušany, ktorý pozemok je zapísaný  na 

LV č. 605 k.ú. Sušany ako : 

 
Parcela registra „C“  : 
           - parc. C-KN č. 603/19 o výmere 776 m2,  trvalé trávne porasty.  

              Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia, v katastrálnom území Sušany a je 

určený na zastavanie.          

          2. Účastníci zmluvy sa dohodli, že predávajúca obec odpredá  kupujúcim I/1. a II/2. zo 

svojho výlučného  vlastníctva  nehnuteľnosť –  pozemok uvedený v článku I/1   do podielového 

spoluvlastníctva, každému kupujúcemu podiel ½-na, za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. 

II tejto kúpnej zmluvy.  

  

                                                                      Čl. II. 

                                                                 Kúpna cena 

           1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že kúpna cena odpredávanej  nehnuteľnosti je v sume 

1,50 €/1m2, slovom jedno euro a 50 eurocentov za 1 m2, čo je za odpredávanú výmeru 776 m2  
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suma vo výške 1164 €, slovom jedentisícstošesťdesiatštyri Eur  a je splatná v deň podpisu tejto 

zmluvy. 

          2. Dohodnutá kúpna cena vychádza z kúpnej ceny určenej Obecným zastupiteľstvom 

v Hrnčiarskych Zalužanoch č. 5/2015, zo dňa 06.11.2015 – B4 a B5, ktorým bol schválený 

predaj nehnuteľnosti - pozemku, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy, podľa § 9a ods. 8 

písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodov 

osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že sa jedná o nevyužitý pozemok vo vlastníctve obce, 

nachádzajúci sa v cudzom katastrálnom území a finančný výnos z predaja pozemku. Pozemok 

je určený na výstavbu rodinného domu. 

         3. Zaplatenie kúpnej ceny v sume uvedenej v čl. II/1 tejto zmluvy bude vykonané 

kupujúcimi II/1 a II/2 spoločne a nerozdielne v hotovosti do pokladne predávajúceho, v termíne 

uvedenom v čl. II/1. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom vkladu dohodnutej kúpnej 

ceny v celej výške v prospech predávajúceho. 

         4. Náklady súvisiace  s prevodom predmetu zmluvy – správny poplatok za zápis vkladu  

vlastníctva do katastra nehnuteľností je podľa dohody účastníkov zmluvy nákladom 

kupujúcich. 

 

                                                                      Čl. III. 

                                                            Prevod vlastníctva 

          1/ Prevod vlastníckeho práva k predávanej nehnuteľnosti – pozemku, ktorý je  uvedený  

v čl. I tejto zmluvy  z predávajúcej obce na kupujúcich, nastáva dňom zápisu vkladu  vlastníctva 

v prospech nadobúdateľov do katastra nehnuteľností vedenom na Okresnom úrade Poltár, 

katastrálnom odbore.  

           2/ K odovzdaniu nehnuteľnosti – pozemku, ktorý je predmetom tejto kúpnej  zmluvy, zo 

strany zmluvných strán, dôjde ihneď po podpise kúpnej zmluvy. 

 

                                                                       Čl. IV. 

                                                                Iné dojednania 

           1. Účastníci zmluvy berú na vedomie, že po zápise  vkladu vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností,  vznikne v prospech kupujúcich II/1 a II/2 podielové spoluvlastníctvo 

každému v ½-ne  k nehnuteľnosti – pozemku uvedenom v čl. I, ktorý je predmetom tejto 

zmluvy. 

           2. Predávajúca obec prehlasuje, že predávaná nehnuteľnosť  nie je zaťažená žiadnymi 

ťarchami a bremenami, resp. inými  právnymi vadami, ktoré by bránili kupujúcim v užívaní  

nehnuteľnosti a pozemok je určený na zastavanie. 

          3. Kupujúci prehlasujú, že  je im stav kupovanej  nehnuteľnosti známy a kupujú ju tak 

ako  leží v deň  podpisu tejto zmluvy. Kupujúci zároveň prehlasujú, že sú informovaní o stave  

a (ne)dostupnosti inžinierskych sietí v jej okolí. 

          4/ Účastníci zmluvy sa dohodli, že po podpise tejto  kúpnej  zmluvy, do vykonania zápisu 

do katastra  nehnuteľností, sú touto zmluvou viazaní a s predmetom kúpy  nemôžu nakladať. 
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           5/ Účastníci zmluvy sa dohodli, že vzťahy vyplývajúce  z kúpy a  predaja  predmetu tejto 

zmluvy, ktoré nie sú  zmluvou upravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami  

Občianskeho zákonníka.  

          6/  Účastníci zmluvy sa dohodli, že v prípade, ak ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy 

bude súdom alebo iným oprávneným orgánom vyhlásené za neplatné v celku alebo v časti, 

alebo za právne neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení 

tejto zmluvy. Zmluvní účastníci sú povinní nahradiť takéto ustanovenie v rámci novej dohody 

takým novým, platným a účinným ustanovením, ktorého predmet a obsah bude v čo najvyššej 

možnej miere zodpovedať predmetu a obsahu pôvodného ustanovenia obsiahnutého v tejto 

zmluve. 

  

                                                                        Čl. V. 

                                                         Záverečné ustanovenia 

           1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností podá  účastník I. – predávajúca obec. 

          2. Účastníci zmluvy berú na vedomie, že po zápise  vkladu vlastníckeho práva k predmetu 

tejto zmluvy do  katastra nehnuteľností na Okresnom úrade Poltár, katastrálnom odbore, bude 

v prospech kupujúcich založený nový list vlastníctva s nasledovným obsahom: 

k.ú. Sušany : 

- v časti A LV : podľa článku I., 

- v časti B LV : 1. Peter Račák, rod. Račák, nar. 23.02.1984, Poltár, ul. Slobody 720/120, PSČ  
                                                                                               987 01, SR, 
                             podiel : ½, 
                                      
                          2. Erika Vozafová, rod. Siheľská, nar. 30.06.1978, Poltár, ul. Slobody  
                                                                                      720/120, PSČ: 987 01, SR, 
                             podiel : ½,                           

                          číslo zápisu tejto zmluvy, 

 - v časti C LV bez záznamu. 

            3. Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, pre  každého účastníka zmluvy po jednom 

vyhotovení a pre zápis  vkladu vlastníctva do KN 2 vyhotovenia. 

            4. Predaj pozemku   bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych 

Zalužanoch,  uznesením č. 5/2015 zo dňa 06.11.2015 – B4 a B5, ktorým bol schválený predaj 

nehnuteľnosti - pozemku, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodov osobitného 

zreteľa, ktorý je daný tým, že sa jedná o nevyužitý pozemok vo vlastníctve obce, nachádzajúci 

sa v cudzom katastrálnom území a finančný výnos z predaja pozemku. Pozemok je určený na 

výstavbu rodinného domu. Zámer predaja bol zverejnený na webovej stránke obce dňa 

20.10.2015. 

            5. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že na prevod pozemku, ktorý je predmetom tejto zmluvy 

sa nevzťahuje zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - § 2 ods. 2 písm. c –  
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bod 3 /výmera pozemku je menšia ako 2000 m2/ a s poukazom na ustanovenie § 24 ods. 3 

zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 

v znení neskorších predpisov, v danom prípade nedochádza k drobeniu pozemkov, pretože sa 

jedná o pozemok na výstavbu rodinného domu. 

            6. Podpísaní kupujúci  II.1 Peter Račák, rod. Račák  a II.2 Erika Vozafová, rod. Siheľská 

splnomocňujú predávajúcu obec – Hrnčiarske Zalužany  na podanie návrhu na vklad a 

vykonanie prípadných opráv a doplnkov kúpnej zmluvy formou dodatku k zmluve alebo 

doložkou na zmluve s tým, že je oprávnená podpísať návrh na vklad do KN, prípadne dodatok 

k zmluve resp. doložku k zmluve. Podpis štatutárneho zástupcu predávajúcej obce na návrhu 

na vklad, dodatku  k zmluve, resp. doložke k zmluve, vyjadruje podľa tohto splnomocnenia 

i súhlas druhého účastníka zmluvy.  

            7. Táto zmluva nadobúda platnosť  podpisom účastníkov  zmluvy, účinnosť nadobudne 

nasledujúci deň po jej zverejnení na úradnej tabuli obce a webovej stránke predávajúcej obce 

v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení  neskorších 

predpisov a v znení zákona č. 546/2010 Z.z. 

          

            Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

                                  V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 26.11.2015 

 

 Za predávajúceho :                                                                            Kupujúci : 

 

 

 

 

 

..................................                                                             1. .............................................                                                                       

Ing. Branislav Nociar                                                             Peter Račák, rod. Račák 

     starosta obce  
 
                                                                                                2. ............................................ 
                                                                                                 Erika Vozafová rod. Siheľská 
                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 
 


