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

dolu udaného dňa, mesiaca a roku 
Zmluvné strany :  
 

predávajúca MUDr. Radoslava Skukálková,  
trvale bytom Trenčín 
štátna príslušnosť : Slovenská republika 

a 
kupujúca 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 o zvolení za  starostku obce 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. Predávajúca MUDr. Radoslava Skukálková, rodená Janeková, je podielovou spoluvlastníčkou 
pozemkov, parciel registra C evidovaných na katastrálnej mape, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom 
území a obci Jasenové,  a to :  
 

1.1.1. spoluvlastníckeho podielu 1/56 v pozemkoch zapísaných na liste vlastníctva č. 1092  
KNC parcelné číslo 413/7   o výmere 28 m2, druh pozemku : orná pôda  
KNC parcelné číslo 413/19 o výmere 66 m2, druh pozemku : orná pôda 

 

1.1.2. spoluvlastníckeho podielu 6/3072 v pozemku zapísanom na liste vlastníctva č. 1076  
KNC parcelné  číslo 414/20 o výmere 2 m2, druh pozemku : orná pôda 

 

1.2. Pozemky, opísané v ods. 1.1. tohto článku zmluvy, v katastrálnom území Jasenové, zamerané  
a vytvorené geometrickým plánom č. 181/2008, vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN spol. s r.o., 
IČO 43 901 140, úradne overeným Správou katastra Žilina dňa 19.11.2008, pod číslom 1975/08,  
sú v zmysle územného plánu Obce Jasenové súčasťou existujúcej miestnej cestnej komunikácie, 
z ktorého dôvodu obec usporiadava vlastnícke právo k predmetným pozemkom.  
 

1.3.  V čase uzavretia tejto zmluvy  predávajúca preukazuje svoje vlastnícke právo k pozemkom 
opísaným v ods. 1.1. tohto článku zmluvy zápismi na príslušných listoch vlastníctva, a to na liste 
vlastníctva č. 1092 v zápise pod B10/ v podiele 1/56 a na liste vlastníctva č. 1076 v zápise pod B24/ 
v podiele 6/3072.  
 

Článok II. 
Predmet zmluvy, kúpna cena a platobné podmienky 

 

2.1. Predajúca MUDr. Radoslava Skukálková, rodená Janeková touto zmluvou predáva do 
vlastníctva kupujúcej Obce Jasenové, IČO 00 321 346, svoje spoluvlastnícke podiely v pozemkoch 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území a obci Jasenové :  

 

podiel 1/56 v KNC parcele  číslo 413/7 o výmere 28 m2, druh pozemku : orná pôda (LV 1092) 
(podielu 1/56 zodpovedá výmera 0,50 m2) 

podiel 1/56 v KNC  parcele číslo 413/19 o výmere 66 m2, druh pozemku : orná pôda (LV 1092) 
(podielu 1/56 zodpovedá výmera 1,18 m2) 

podiel 6/3072 v KNC parcele  číslo 414/20 o výmere 2 m2, druh pozemku : orná pôda (LV 1076) 
(podielu 6/3072 zodpovedá výmera 0,004 m2) 

 

so všetkým zákonným príslušenstvom, so všetkými právami, povinnosťami k predmetu prevodu sa 
vzťahujúcimi, za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy,  za ktorú kúpnu cenu 
kupujúci prevádzané spoluvlastnícke podiely v predmetných pozemkoch od predávajúcej kupuje. 
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Článok III.  
Splatnosť kúpnej ceny  

 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene  vo výške 3,55 Eur/m2.  Predmetom prevodu 
vlastníctva sú pozemky, ktorých výmera zodpovedajúca prevádzaným spoluvlastníckym podielom 
predstavuje spolu 1,684 m2, teda dohodnutá kúpna cena za predmet prevodu vlastníctva je  € 5,98 
slovom : päť eur, deväťdesiatosem centov. 
 

3.2. Kupujúca obec sa zaväzuje zaplatiť predávajúcej MUDr. Radoslave Skukalkovej, rodenej 
Janekovej dohodnutú kúpnu cenu  spolu vo výške € 5,98 slovom : päť eur, deväťdesiatosem centov, 
v lehote do 5 pracovných dní  po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy (zverejnenie na internetovej 
stránke kupujúcej obce), prostredníctvom pošty, poštovou poukážkou na adresu trvaého bydliska 
predávajúcej, tak ako je uvedená v tejto zmluve.  
 

3.3. Predávajúca súhlasí s výškou a spôsobom zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny podľa ustanovení 
tohto článku zmluvy,  ktorú skutočnosť  potvrdzuje vlastnoručným podpisom na tejto listine.  
 

3.4. V prípade, ak dohodnutá kúpna cena nebude zaplatená riadne a včas, má predávajúca právo na 
odstúpenie od tejto zmluvy, vrátenie všetkých poskytnutých plnení a nárok na náhradu škody v plnej 
výške.  

Článok IV. 
Vyhlásenia zmluvných strán 

 

4.1. Predávajúca vyhlasuje a uisťuje kupujúceho, že predmet kúpy nie je zaťažený žiadnymi ťarchami, 
vecnými bremenami ani právami tretích osôb; vo vzťahu k predmetu kúpy neboli zriadené žiadne 
zabezpečovacie prevody práv, opcie, zmluvy o budúcej zmluve, ani iné užívacie práva, prevod 
vlastníctva k predmetu kúpy nie je zmluvne obmedzený, žiadna tretia osoba nie je oprávnená predmet 
kúpy užívať, v časti alebo celosti, na základe zmluvy alebo iného právneho titulu, žiadna tretia osoba 
nie je oprávnená požadovať či vymáhať od vlastníka predmetu kúpy akékoľvek práva alebo nároky 
z dôvodu vlastníctva. 
 

4.2. Kupujúci vyhlasuje, že  stav pozemkov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, pozná z osobnej 
obhliadky. 

 

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/ zákona 
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, kupujúci prostredníctvom ním splnomocnenej osoby, v lehote do 7 pracovných dní 
po nadobudnutí účinnosti zmluvy.  
 

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 príslušné listy vlastníctva vedené pre okres Žilina, obec Jasenové, katastrálne 
územie Jasenové, takto :  
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6.1.1.  list vlastníctva č. 1092 
časť A LV Parcely registra C evidované na katastrálnej mape  

KNC parcela č. 413/7    o výmere 28 m2  druh pozemku : orná pôda 
KNC parcela č. 413/19 o výmere 66 m2  druh pozemku : orná pôda 

 

časť B LV Obec Jasenové, 013 19  Jasenové č. 50, IČO 00 321 346  podiel   1/56 
časť C LV  Ťarchy / Poznámka / Iné údaje : bez zmeny 
 

6.1.2.  list vlastníctva č. 1076 
časť A LV Parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape  

KNC parcela č. 414/20  o výmere 2 m2  druh pozemku : orná pôda 
 

časť B LV Obec Jasenové, 013 19  Jasenové č. 50, IČO 00 321 346  podiel   6/3072 
časť C LV  Ťarchy / Poznámka / Iné údaje : bez zmeny 
 
        

Článok VII. 
Osobitné ustanovenia 

 

7.1. Kúpu  pozemkov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy,  do vlastníctva Obce Jasenové, schválilo 
Obecné zastupiteľstvo Obce Jasenové  na zasadnutí dňa 10.10.2017, Uznesením číslo 12/2017, bod 3. 
OZ za kúpnu cenu € 3,55/m2, stanovenú znaleckým posudkom č. 213/2017, ktorý vyhotovil dňa 
26.09.2017 Ing. Milan Bohdal, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. 
  

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 JUDr. Kecerová Veselá Anna, 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 predávajúcu 
a jeden pre kupujúceho. 
 

v Trenčíne dňa       v Rajci dňa 06. decembra 2017 
 

predávajúca                              kupujúca   
       Obec Jasenové 

 
 
.................................................     ........................................ 
MUDr. Radoslava Skukálková     Valéria Gažúrová 

       starostka Obce Jasenové  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


