
                           K Ú P N A   Z M L U V A 

 
o kúpe nehnuteľnosti, uzavretá dňa 16.11.2016 Kalinove,  podľa § 588 a nasl. Občianskeho 

zákonníka, medzi účastníkmi : 

 

P  r  e  d  á  v  a  j  ú  c  i  : 

 

I. OBEC KALINOVO, so sídlom Kalinovo, ul. SNP 138/14, PSČ: 985 01, 

Slovenská republika, IČO : 00316121, výlučný vlastník, zastúpená  štatutárnym 

zástupcom , starostom obce 

                                         a 

 

K  u  p  u  j  ú  c  i  : 

 

II.  JABLONSKÝ, rod. Jablonský, nar. , r.č.  trvalý 

pobyt Kalinovo, Partizánska 838/82, PSČ: 985 01 občan Slovenskej republiky,        

                   

 

                   Účastníci zmluvy po vzájomnej dohode uzavreli medzi sebou túto  

 

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

 

                                                                       Čl. I. 

                                                            Predmet zmluvy 

 

       1/ Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku, nachádzajúceho sa 

v k.ú. Kalinovo zapísaného  na LV  č. 1 ako parcela registra „C“ :    
 
- parcela  C-KN č. 887/2 o výmere 1043 m

2
, ostatné plochy. 

 

       2/ Predávajúci svoje výlučné  vlastníctvo   pozemku špecifikované v čl. I/1, odpredáva    

kupujúcemu   II.    za   kúpnu  cenu  uvedenú   v čl.  II  tejto zmluvy  a  kupujúci   odkupuje  

uvedený  pozemok do  výlučného vlastníctva za kúpnu cenu uvedenú v čl. II. tejto zmluvy. 

 

 

                                                                       Čl. II. 

                                                                Kúpna cena 

 

        1/  Kúpna cena za predávané nehnuteľností bola účastníkmi dohodnutá vo výške 5,00 

Eur/ m
2
, slovom päť Eur za 1 m

2
 odpredávanej plochy pozemku. Kúpna cena celkom za 

odpredávaný pozemok vo výmere 1043 m
2
 tvorí sumu 5215,00 Eur, slovom 

päťtisícdvestopätnásť Eur.    
 

         2/  Kúpna cena predávanej nehnuteľnosti – pozemku, ktorý je predmetom tejto zmluvy 

bola určená v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva v Kalinove č. 116/2016 zo dňa 

13.10.2016,  ktorým uznesením bol v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e/  zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválený predaj  pozemku 

uvedeného v čl. I/1 v celkovej výmere 1043 m
2
 ostatné plochy, z dôvodov osobitného 

zreteľa, ktorý je daný tým, že v minulosti bola na pozemku čierna skládka odpadu, ktorá 



bola odstránená, žiadateľ udržiaval tento pozemok a na uvedenom pozemku plánuje 

vybudovať garáž - pneuservis, ktorý bude poskytovať služby obyvateľom obce. 

 

         3/  Zámer obce predať pozemok, ktorý je predmetom tejto zmluvy z dôvodov 

osobitného zreteľa, ktorého obsah je zdôvodnený v čl. II/2, bol zverejnený pred rozhodnutím 

Obecného zastupiteľstva v Kalinove po dobu viac ako 15 dní /od 16.08.2016 do 12.10.2016/ 

pred schvaľovaním kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením §  9a ods. 8 písm. e/  zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na webovej stránke obce a úradnej 

tabuli.  

         4/ Kupujúci sa zaväzuje  kúpnu cenu v uvedenej  výške  zaplatiť predávajúcemu 

najneskôr do troch dní po zápise vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

 

                                                                      Čl. III. 

                                                          Prevod vlastníctva 

 

         1/  Prevod vlastníckeho práva k predávanej nehnuteľnosti – pozemku  uvedenom v čl. 

I/1 z predávajúceho na kupujúceho nastáva dňom zápisu vkladu vlastníctva v prospech 

kupujúceho do katastra nehnuteľností na Okresnom úrade Poltár, katastrálnom odbore. 

 

       2/  Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra podajú predávajúci a kupujúci 

spoločne, správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a ostatné 

náklady súvisiace s prevodom, zaplatia kupujúci. 

  

       3/  Kupujúci má  právo vstúpiť  do užívania  nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tejto 

zmluvy, po podpise tejto kúpnej zmluvy. 

 

 

                                                                       Čl. IV. 

                                                              Iné dojednania 

 

        1/  Po zápise vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vznikne v prospech 

kupujúceho II. výlučné vlastníctvo k pozemku,  ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy.  

 

        2/  Predávajúci prehlasuje, že predávaná nehnuteľnosť - pozemok nie je zaťažený 

žiadnymi ťarchami, bremenami resp. inými právnymi vadami ktoré by bránili kupujúcemu 

v užívaní nehnuteľnosti a na ktoré by mal kupujúceho upozorniť.  Súčasne prehlasuje, že nie 

sú mu známe žiadne zjavné resp. skryté vady, ktoré by znemožňovali kupujúcemu kupovaný 

pozemok užívať, resp. by užívanie bolo sťažené.  

 

       3/  Kupujúci prehlasuje, že je mu stav kupovanej nehnuteľnosti – pozemku  známy  

z vykonanej ohliadky, pričom  nezistil žiadne zjavné vady a nedostatky, ktoré by mu bránili    

nehnuteľnosť užívať. 

 

      4/  Účastníci zmluvy berú na vedomie, že prejavmi svojej vôle sú viazaní. Kúpna zmluva  

nadobúda platnosť podpisom účastníkov zmluvy. Vlastnícke právo na kupujúcich prechádza                                                                      

vkladom do katastra nehnuteľností. V prípade zamietnutia rozhodnutia o návrhu na zápis 

vkladu do KN  sa zmluva od počiatku zruší. 
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