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Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa §§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

dolu udaného dňa, mesiaca a roku 
Zmluvné strany  
 
predávajúci  Mgr. Andrej Dolník, rodený Dolník, nar,            rodné číslo  

bytom  Konská, štátne občianstvo : Slovenská republika 
 

kupujúci  Obec Jasenové so sídlom 013 19 Jasenové č. 50, IČO 00 321 346   
v mene obce koná starostka Valéria Gažúrová, zvolená za starostku obce  
dňa  07.03.2015 podľa osvedčenia zo dňa 07.03.2015  

 

súhlasne vyhlásili, že sú k uzatváraniu právnych úkonov oprávnení a k právnym  úkonom spôsobilí,  
uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu za nasledovného obsahu a podmienok : 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1.1. Predávajúci Mgr. Andrej Dolník je podielovým spoluvlastníkom v podiele o veľkosti ½ pozemku,  
KNE parcelné číslo 1426 o výmere 518 m2, druh pozemku : orná pôda, v  katastrálnom území 
Jasenové, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Žilina, katastrálnom odbore 
na liste vlastníctva č. 920 vedenom pre katastrálne územie Jasenové, na ktorom je v čase spísania tejto 
zmluvy predávajúci zapísaný ako vlastník v časti B listu vlastníctva v zápise pod B5/ v podiele 
o veľkosti ½.  
 

1.2. Pozemok, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy, sa nachádza v katastrálnom území Jasenové, 
a tvorí miestnu cestnú komunikáciu v obci Jasenové. 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy, kúpna cena a platobné podmienky 

 

2.1. Predávajúci Mgr. Andrej Dolník, rod. Dolník touto zmluvou predáva do vlastníctva kupujúceho, 
Obce Jasenové, IČO 00 321 346, svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ v pozemku KNE parcelné 
číslo 1426 o výmere 518 m2, druh pozemku : orná pôda (podielu ½ zodpovedá výmera pozemku 259 m2), 
so všetkým zákonným príslušenstvom, so všetkými právami a povinnosťami k predmetu prevodu sa 
vzťahujúcimi, za dohodnutú kúpnu cenu vo výške € 2.201,50 (slovom : dvetisícdvestojedna eur, päťdesiat 
centov, t.j. 8,50 Eur / m2), za ktorú kúpnu cenu kupujúci predávaný pozemok od predávajúceho kupuje 
a zaväzuje sa zaplatiť kúpnu cenu podľa platobných podmienok uvedených v článku III. tejto kúpnej 
zmluvy.   

Článok III.  
Kúpna cena a splatnosť kúpnej ceny  

 

3.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vo výške € 2.201,50 (slovom : dvetisíc-
dvestojedna eur, päťdesiat centov, t.j. 8,50 Eur / m2) prevodným príkazom na účet predávajúceho, vedený  
v                 , číslo účtu  v tvare IBAN :                                                    , v lehote do 10 pracovných dní 
po dni, kedy táto zmluva nadobudne právnu účinnosť.  
 

3.1.1. Za zaplatenie kúpnej ceny sa považuje  moment pripísania peňažnej sumy vo výške € 2.201,50 
na účet predávajúceho.  
 

3.2. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že súhlasia s výškou a spôsobom zaplatenia dohodnutej 
kúpnej ceny podľa ustanovení tohto článku kúpnej zmluvy.  

 

3.3. V prípade, ak kupujúci dohodnutú kúpnu cenu nezaplatí riadne a  včas, predávajúci  má právo od 
tejto zmluvy odstúpiť. Doručením odstúpenia od zmluvy kupujúcim sa kúpna zmluva ruší od počiatku 
a zmluvné strany sú povinné vrátiť si plnenia, ktoré na základe zrušenej kúpnej zmluvy poskytli. 
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Článok IV. 
Vyhlásenia zmluvných strán 

 

4.1. Predávajúci vyhlasuje a výslovne uisťuje kupujúceho, že :  
 

a) predmet prevodu nie je zaťažený žiadnymi ťarchami, vecnými bremenami, reštitučnými nárokmi, 
prebiehajúcimi alebo hroziacimi súdnymi spormi, exekučnými konaniami týkajúcimi sa predmetného 
pozemku;  
b) k predávanému pozemku neboli zriadené žiadne predkupné práva, zabezpečovacie prevody práv, 
opcie, zmluvy o budúcej zmluve, nájomné alebo podnájomné zmluvy, iné práva užívania, nebol 
podaný žiaden návrh na vklad, návrh alebo podnet na záznam alebo poznámku;  
c) vlastnícke právo k nehnuteľnosti a výkon všetkých jeho imanentných súčastí, najmä právo 
nehnuteľnosť užívať a prevádzať nie je obmedzené žiadnym zmluvným vzťahom, dohodou alebo 
jednostranným vyhlásením voči tretej osobe, či už v ústnej alebo písomnej forme; 
d) nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by bránili kupujúcemu v riadnom užívaní predávaného 
pozemku.  
 

4.2. Kupujúci vyhlasuje, že stav prevádzaného pozemku mu je z osobného poznania dobre známy, 
oboznámil sa s ním osobnou obhliadkou pred podpísaním tejto zmluvy, pozemok kupuje v stave ako 
stojí a leží bez výhrad.  

Článok V.  
Právne účinky vkladu  

 

5.1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom, kedy bude podpísaná obidvoma zmluvnými stranami.  
 

5.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že s poukazom na ustanovenie § 47a ods. 1/ zákona č. 40/1964 
Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník), v spojení s ustanovením § 5a ods. 1/ zák. č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,  táto kúpna zmluva 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni  jej zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho. 
 

5.2.1. Ak zmluva  nebude  zverejnená  do troch mesiacov od uzavretia zmluvy, podľa ust. § 47a  
ods. 4/ Občianskeho zákonníka platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.  
 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  spolu 
s potrebným počtom rovnopisov zmluvy a potvrdením o zverejnení zmluvy podľa ust. § 5a  
ods. 1/ zák. č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, doručí na Okresný úrad v Žiline, 
katastrálny odbor, kupujúca obec prostredníctvom ňou splnomocnenej osoby, v lehote do 5 
pracovných dní po dni, kedy kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu v súlade s platobnými 
podmienkami dohodnutými v tejto kúpnej zmluve.  
 

5.4. Účastníci  tejto kúpnej zmluvy berú na vedomie, že vlastnícke práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv 
sa zapisujú do katastra vkladom. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia 
okresného úradu o jeho povolení.  

Článok VI. 
Zápis do katastra nehnuteľností 

 

6.1. Zmluvné strany súhlasne prejavujú vôľu, aby Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor, vykonal  
na základe tejto zmluvy po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zápis o zmene 
vlastníckeho práva na príslušný list vlastníctva vedený pre okres Žilina, obec Jasenové, katastrálne 
územie Jasenové, takto :  
 

časť A LV parcela registra E evidovaná na mape určeného operátu  
KNE parcelné č. 1426 o výmere 518 m2, druh pozemku : orná pôda 

 

časť B LV Obec Jasenové, 013 19  Jasenové č. 50 
IČO 00 321 346            podiel ½ (jedna polovica) 
 

časť C LV  Ťarchy / Poznámka / Iné údaje : bez zmeny    
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Článok VII. 
Osobitné ustanovenia 

 

7.1. Kúpa pozemku, ktorý je predmetom tejto zmluvy, do vlastníctva kupujúcej obce bola schválená 
Obecným zastupiteľstvom Obce Jasenové na zasadnutí dňa 23.01.2017, Uznesením číslo 2/2017,  
za kúpnu cenu € 8,50 / m2 za spoluvlastnícky podiel spoluvlastníka Mgr. Andreja Dolníka z dôvodu, 
že uvedený pozemok je súčasťou miestnej cestnej komunikácie v Obci Jasenové užívaný vo verejnom 
záujme.  
 

7.2.  Zmluvné strany sa dohodli, že  poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva na základe  
tejto zmluvy zaplatí kupujúci.  

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 

8.1.  Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že zmluva bola spísaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, ich 
zmluvná voľnosť nebola ničím obmedzená, prejavy ich vôle sú určité a zrozumiteľné, s predmetom 
zmluvy sú oprávnení nakladať, obsahu zmluvy po prečítaní porozumeli, na dôkaz čoho túto listinu 
vlastnoručne podpisujú. 
 

8.2. Zmluvu spísala a vyhotovila JUDr. Anna Kecerová Veselá, advokátka so sídlom v Rajci, zapísaná 
v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory v Bratislave pod reg. číslom 1964,  
v štyroch rovnopisoch, z toho dva sú určené pre Okresný úrad v Žiline, katastrálny odbor, jeden 
rovnopis pre predávajúceho a jeden pre kupujúceho. 
 

v Jasenovom dňa 07. marca 2017    v Jasenovom dňa 07. marca 2017 
 

predávajúci :                             kupujúci :  
       Obec Jasenové 

 
 
 
....................................      ........................................ 
Mgr. Andrej Dolník      Valéria Gažúrová 
         starostka Obce Jasenové  
 
 
 
 
 


