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             Kúpna zmluva 
č. 02/2016 

uzatvorená podľa § 588 Občianskeho zákonníka  v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Čl. I. 
 

I.  Obec Hrnčiarske Zalužany, IČO 00318795, so sídlom Hlavná.90, 980 12 Hrnčiarske 

Zalužany, zastúpená štatutárnym zástupcom Ing. Branislavom Nociarom, starostom 

obce, 

 (ďalej len predávajúci) 

a 

 

II. Adriana Križová, r. Ambrušová, nar. 6.12.1962, r.č.:, bytom č.283,     PSČ: 980 12 

Hrnčiarske Zalužany, občan Slovenskej republiky, 

(ďalej len kupujúci). 

 

Čl. II. 

 

II.1   Predávajúci  je v 1/1 výlučným vlastníkom nehnuteľností vedených na Okresnom úrade 

v Poltári, katastrálnom odbore, v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, na liste 

vlastníctva č.385  parcela registra CKN: 

543 zastavané plochy a nádvoria 368m2 v 1/1-ine a stavby rodinného domu č.s. 110 na 

parcele CKN 543. 

 

II.2  Geometrickým plánom č. 47842431-13/2015 vyhotoveným súkromnou geodetkou Ing. 

Andreou Kováčovou - Geodézia, zo dňa 25.5.2015, (ďalej len „geometrický plán“) bol 

pozemok uvedený v bode II.1 tohoto článku rozdelený a vytvorená nasledovná parcela CKN: 

543/1 zastavané plochy a nádvoria 64m2 a stavba rodinného domu  s.č. 110 na parcele 543/1,  

(ďalej len „Novovytvorené nehnuteľnosti“). 

Geometrický plán tvorí prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

v zmysle tejto Zmluvy. 

 

II.3 Predmetom kúpy, na základe tejto Zmluvy je parcela a stavba Novovytvorenej 

nehnuteľnosti v 1/1-ine (ďalej len „Predmet kúpy“), za  kúpnu cenu uvedenú v čl. III.1 tejto 

kúpnej zmluvy. 

   Predávajúci touto zmluvou Novovytvorenú nehnuteľnosť predáva a kupujúci 

Novovytvorenú nehnuteľnosť kupuje v  1/1-ine. 

 

 

Čl. III. 

 

III.1 Kúpna cena za predmet kúpy je, v zmysle uznesenia Obecného zastupitelstva 

v Hrnčiarskych Zalužanoch č.3/2015, bod B/7, zo dňa 26.6.2015,  1000,00 eur,  slovom 

Jedentisíc EURO.  
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III.2   Kúpna cena bola zaplatená v deň podpisu tejto kúpnej zmluvy, v hotovosti do pokladne 

predávajúceho, kupujúcim, z prostriedkov, ktoré jej na tento účel daroval otec Ivan Ambruš, 

nar.15.12.1940, bytom č.110, 980 12  Hrnčiarske Zalužany . 

 

III.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak kupujúci bude chcieť v budúcnosti predať 

predmet kúpy, najprv ponúkne jeho predaj v prospech terajšieho predávajúceho, v cene 

maximálne podľa znaleckého posudku. Teda predávajúci má na jeho kúpu predkupné právo. 

 

Čl. IV. 

 

IV.1   Účastníci zmluvy vyhlásili, že sú si vedomí toho, že na zmluvu sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Občianskeho zákonníka o platnosti právnych úkonov a o kúpnej zmluve. 

 

IV.2    Predávajúci vyhlasuje, že ručí za nesporné vlastníctvo predávaných nehnuteľností a nie 

sú mu známe žiadne okolnosti, pre ktoré by nemohol predmetné nehnuteľnosti predať.  

 

IV.3   Kupujúci prehlasuje, že je  oboznámený s hodnotou kupovaných nehnuteľností. 

      

                                                                       Čl. V. 

 

V.1  Kupujúci prehlasuje, že  je mu stav  a hranice kupovaných  nehnuteľností známy a 

kupuje ich tak ako  ležia v deň  podpisu tejto zmluvy.  

 

V.2  K odovzdaniu nehnuteľností, ktoré sú predmetom tejto kúpnej  zmluvy, zo strany 

zmluvných strán, dôjde ihneď po podpise kúpnej zmluvy. 

V.3   Prevod predmetu kúpy podľa tejto zmluvy je v súlade s § 9a,bodu 8, písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení -  z dôvodov osobitného zreteľa, ktorý je daný 

tým, že sa jedná o chátrajúcu budovu vo vlastníctve obce, ktorá je ňou nevyužiteľná, s nízkou 

zostatkovou hodnotou, do ktorej by obec musela investovať značné finančné prostriedky na 

opravu strechy. 

 

V.4 Zámer odpredať nehnuteľnosti, ktorých prevod je predmetom tejto zmluvy, bol 

zverejnený od 10.6.2015 do 26.6.2015. Odpredaj v zmysle čl. II tejto zmluvy schválilo 

Obecné zastupiteľstvo  v Hrnčiarskych Zalužanoch uznesením č.3/2015, body B/6  a B/7, zo 

dňa 26.6.2015.      

 

                                                                    Čl. VI. 

 

 VI.1 Účastníci zmluvy ďalej vyhlásili, že sú si vedomí toho, že vlastnícke právo na 

kupujúceho prejde až dňom právoplatnosti Rozhodnutia Okresného úradu Poltár, katastrálny 

odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra. 

 

  VI.2  Náklady spojené s vyhotovením tejto kúpnej zmluvy, s podaním návrhu na povolenie 

vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností, správny 

poplatok spojený s podaním tohoto návrhu,  platí kupujúci v celosti. 

 

 VI.3  Návrh na vklad do katastra nehnuteľností tejto kúpnej zmluvy podá kupujúci. 
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Čl. VII. 

 

 VII.1 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom účastníkov zmluvy, účinnosť nadobudne 

v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na úradnej tabuli obce a webovom sídle 

predávajúceho 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. 

 

VII.2   Účastníci zmluvy  prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmezená. 

 

VII.3 Účastníci tejto zmluvy  ďalej prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli 

dobrovoľne,  prejav ich vôle je slobodný a vážny a doslovné znenie tejto kúpnej zmluvy je 

s ich prejavom vôle v úplnom súhlase. 

 

VII.4 Kúpna zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť 

originálu. Predávajúci obdrží dve vyhotovenia, kupujúci jedno vyhotovenie a dve vyhotovenia 

budú tvoriť prílohu návrhu na vklad. 

  

VII.5 Kupujúci súhlasí so zverejnením jeho osobných údajov uvedených v tejto zmluve   

(v zmysle § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom 

znení). 

 

 

 

                              V Hrnčiarskych Zalužanoch dňa: 11.3.2016 

 

 

 

 

Za predávajúceho :                                                           Kupujúci : 

 

 

 

 

 

 

 

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

                 Ing. Branislav Nociar                                         Adriana Križová, rod. Ambrušová 

                      starosta obce 

 

 

 

 

 


