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

medzi zmluvnými stranami : 

 

Predávajúca:           
 

Obec Harmanec  

976 03 Harmanec č. 6 

IČO:   00 313 416 

DIČ :  2021115822 

v mene ktorej koná : Henrieta Ivanová, starostka obce    

 

a 

 

Kupujúci:             
 

František Záruba,  

Nar.  

Bytom:  

 

s nasledovným obsahom: 

 

 

Predmet zmluvy 

Článok I 

 

1.1 Predávajúca vyhlasuje, že je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej Okresným 

úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom, v katastri nehnuteľností na liste 

vlastníctva číslo 61 pre okres Banská Bystrica, obec Harmanec a katastrálne územie 

Harmanec ako parcela registra „C“ parcelné číslo 13/1 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 1792 m2, spôsob využívania pozemku „25“ – pozemok, na ktorom je postavená 

ostatná inžinierska stavba a jej súčasti, umiestnenie pozemku „1“ – pozemok je umiestnený 

v zastavanom území obce. 

 

1.2 Geometrickým plánom č. 43707661-25/19 na oddelenie pozemkov parc. č. 13/8, ktorý 

vyhotovil Bc. Ľudovít Illés – Geoplán, IČO: 43 707 661, dňa 26.06.2019, autorizačne overil 

Ing. Jaroslav Vajda, autorizovaný geodet a kartograf, dňa 18.11.2019 a úradne overil 

Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor, dňa 29.11.2019 pod č. 1132/2019, boli 

rozdelením parcely registra „C“ parc. č. 13/1, špecifikovanej v ods. 1.1 tohto článku, 

vytvorené dve nové parcely registra „C“, a to: 

a) parcelné číslo 13/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1607 m2; a 

b) parcelné číslo 13/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185 m2 (ďalej v texte aj 

„CKN pozemok 13/8“).  

   

1.3 Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Harmanec č. 3/2018, zo dňa 27.03.2018, 

bol trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov schválený predaj CKN pozemku 13/8 

kupujúcemu podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že CKN 

pozemok 13/8 Obec Harmanec nevyužíva a ani ho nevie žiadnym spôsobom využiť. 

 

1.4 Predávajúca touto zmluvou, za podmienok v nej určených, prevádza na kupujúceho 

vlastnícke právo k CKN pozemku 13/8, špecifikovanému v ods. 1.2 písm. b) tohto 

článku (ďalej v texte aj „predmet prevodu“) a kupujúci premet prevodu kupuje do svojho 

výlučného vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť predávajúcej kúpnu cenu za podmienok 

určených v tejto zmluve. 
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Kúpna cena  

Článok II 

 

2.1 Predmet prevodu predávajúca predáva a kupujúci kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu 

cenu vo výške 370 € ( slovom: Tristosedemdesiat eur). 

 

2.2 Kúpnu cenu podľa ods. 2.1 tohto článku kupujúci zaplatí predávajúcej v celosti z vlastných 

finančných prostriedkov, hotovostným vkladom do pokladne Obce Harmanec pri podpise 

tejto zmluvy. 

 

2.3 Predávajúca a kupujúci zhodne vyhlasujú, že s obsahom ustanovení tejto zmluvy o výške 

kúpnej ceny uvedenej v ods. 2.1 tohto článku a o platobných podmienkach úhrady tejto 

kúpnej ceny, uvedených v ods. 2.2 tohto článku, boli riadne a podrobne oboznámení, že 

týmto porozumeli, výslovne s nimi súhlasia a nemajú k nim žiadne pripomienky, keďže 

výška kúpnej ceny a platobné podmienky vyjadrujú ich vzájomnú dohodu a slobodnú, 

vážnu a určitú vôľu každej zmluvnej strany, prejavenú nie v tiesni za nevýhodných 

podmienok.  

 

2.4 Predávajúca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie kúpnej ceny podľa ods. 2.1 

tohto článku v celej dohodnutej výške 370 € a vyhlasuje, že kúpna cena za predmet 

prevodu bola kupujúcim uhradená v celom rozsahu riadne a včas, v súlade s ustanovením 

ods. 2.2 tohto článku.  

 

Vyhlásenia a záväzky zmluvných strán 

Článok III 

 

3.1 Predávajúca vyhlasuje, že :  

a) je výlučnou vlastníčkou predmetu prevodu tak, ako je to uvedené v článku I ods. 1.1 

tejto zmluvy a má právo uzatvoriť túto zmluvu a previesť vlastnícke právo k predmetu 

prevodu ako je touto zmluvou dohodnuté;  

b) nie je žiadnym spôsobom obmedzené jej právo s predmetom prevodu disponovať, jej 

vlastnícke právo k nemu nie je obmedzené žiadnym zmluvným vzťahom alebo dohodou 

s treťou osobou, vrátane nájomnej zmluvy, či už písomnej alebo ústnej a nie sú jej známe 

iné skutočnosti alebo nároky tretích strán;   

c)  na predmete prevodu neviaznu a v dôsledku jej úkonov nebudú viaznuť žiadne ťarchy, 

vecné bremená, obmedzenia prevodu, záložné práva, ani iné práva tretích osôb (nájomné 

práva, podnájomné práva, právo doživotného užívania), a to ani v rámci poznámok LV;  

d) neutajuje žiadne jej známe skryté vady na predmete prevodu; 

e)  nemá žiadne splatné finančné záväzky ohľadom predmetu prevodu vo vzťahu k daňovým,  

colným alebo iným orgánom štátnej správy a územnej samosprávy; 

f)  nemá vedomosť o žiadnych žalobách, nárokoch, požiadavkách, vyšetrovaniach, 

rozhodcovských, vykonávacích, exekučných alebo iných neukončených konaniach,  

týkajúcich sa predmetu prevodu a ani o tom, že by ohľadom predmetu prevodu boli 

vznesené reštitučné nároky alebo sa o nich v súčasnosti konali súdne konania;   

g) neuzavrela a neuzavrie žiadne písomné alebo ústne zmluvy a dohody, ktoré by mohli 

obmedziť alebo ovplyvniť budúce vlastnícke právo kupujúceho k predmetu prevodu; 

h) nevykonala na zmluvnom základe alebo mlčky žiadne úkony umožňujúce budúcu držbu 

a užívanie predmetu prevodu treťou osobou alebo smerujúce k prevodu vlastníckeho 

práva k predmetu prevodu na tretie osoby;  

i)  nepodpísala a nepodpíše so žiadnou treťou osobou inú zmluvu o prevode vlastníckeho 

práva k predmetu prevodu alebo notársku zápisnicu ohľadom predmetu prevodu, ani 

neudelila a neudelí plnú moc, príkaz ani mandát žiadnej tretej osobe, aby takúto zmluvu 

alebo iné písomné dojednanie a návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností s ďalšou osobou podpísala za predávajúcu; 
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j)  jej nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť nepravdivosť tu uvedených 

vyhlásení. 

 

3.2 Kupujúci má vážny záujem nadobudnúť predmet prevodu do svojho vlastníctva a vyhlasuje, 

že: 

a) sa oboznámil so stavom predmetu prevodu z dokladov na Okresnom úrade Banská 

Bystrica, katastrálnom odbore a sú mu známe právne skutočnosti s ním súvisiace, 

vyplývajúce z listu vlastníctva č. 61 pre kat. úz. Harmanec a z geometrického plánu  

č. 43707661-25/19 zo dňa 26.06.2019 a nemá v tejto súvislosti žiadne pripomienky; 

b) sa oboznámil so stavom predmetu prevodu osobnou ohliadkou na mieste samom, je mu 

známy jeho stav a nemá v tejto súvislosti žiadne pripomienky;  

c) predmet prevodu kupuje za dohodnutú kúpnu cenu v stave, v akom sa nachádza ku 

dňu uzavretia tejto zmluvy.  

 

3.3 Zmluvné strany sa zaväzujú : 

a) poskytnúť si navzájom všetku súčinnosť potrebnú na vklad vlastníckeho práva 

kupujúceho k predmetu prevodu do katastra nehnuteľností; 

b) v prípade prerušenia konania o povolenie vkladu vlastníckeho práva k predmetu 

prevodu podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností vo vzájomnej súčinnosti vykonať 

všetky úkony nevyhnutné pre odstránenie dôvodov, ktoré môžu viesť k zastaveniu 

konania alebo zamietnutiu návrhu na vklad, vrátane odstránenia vád alebo neúplností 

tejto zmluvy, tak aby sa naplnil účel tejto zmluvy a kupujúci mohol nadobudnúť 

vlastnícke právo k predmetu prevodu v plnom rozsahu.  

 

Ďalšie dojednania 

Článok IV 

 

4.1 Účinky prevodu vlastníckeho práva k predmetu prevodu nastanú dňom právoplatnosti 

rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálneho odboru, o povolení vkladu 

vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností. Do tohto času sú 

zmluvné strany svojimi zmluvnými prejavmi viazané. 

 

4.2 V prípade, že Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor, vklad vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností nepovolí, dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia prestávajú byť 

zmluvné strany touto zmluvou viazané a sú povinné navzájom si vrátiť všetky plnenia 

poskytnuté v súvislosti s ňou, a to do 15 dní odo dňa právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.  

 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá kupujúci,         

a to do 3 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy a zaplatenia kúpnej ceny. Splnenie 

tejto povinnosti je kupujúci povinný preukázať predávajúcej do 3 dní odo dňa podania 

návrhu na vklad, a to predložením jeho kópie, opatrenej podacou pečiatkou Okresného 

úradu Banská Bystrica, katastrálneho odboru.  

 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že: 

a) od tejto zmluvy má právo odstúpiť zmluvná strana, ktorej druhá zmluvná strana 

neposkytne alebo odmietne poskytnúť súčinnosť na zápis vlastníckeho práva 

kupujúceho do katastra nehnuteľností, a to počnúc dňom nasledujúcim po márnom 

uplynutí primeranej lehoty určenej na poskytnutie súčinnosti; 

b) kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že sa v budúcnosti preukáže 

nepravdivosť vyhlásení predávajúcej uvedených v tejto zmluve, a to prvým dňom 

nasledujúcim po zistení takejto nepravdivosti. 

 

4.5 Odstúpenie podľa ods. 4.4 tohto článku je odstupujúci povinný urobiť písomnou formou, 

doporučenou listovou zásielkou, adresovanou do vlastných rúk druhej zmluvnej strany na 

jej adresu, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na adresu neskôr písomne oznámenú.  
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4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s touto kúpnou zmluvou bude znášať 

kupujúci. 

 

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie predmetu prevodu do užívania kupujúcemu sa 

uskutoční do 15 dní odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúcim. 

 

Záverečné ustanovenia 

Článok V 

 

5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že : 

a) sú spôsobilé k právnym úkonom v celom rozsahu, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená 

a ako účastníci tejto zmluvy sú oprávnení túto zmluvu uzatvoriť; 

b) právny úkon je urobený v predpísanej forme a zmluva bola spísaná na základe 

pravdivých údajov; 

c)  všetky zmluvné ustanovenia sú vyjadrením ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej 

vôle;    

d) si zmluvu prečítali, s celým jej obsahom sa podrobne oboznámili, tomuto porozumeli 

a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo návrhy na doplnenie; 

e)  na znak súhlasu s obsahom zmluvy túto vlastnoručne podpisujú; 

f)    táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných 

podmienok, je vzájomne výhodná a pri podpisovaní tejto zmluvy nebol na nich vyvíjaný 

nátlak v žiadnej forme. 

 

5.2    Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a jej prílohou 

je geometrický plán č. 43707661-25/19, špecifikovaný v čl . I ods. 1.2 tejto zmluvy.  

 

5.3  Zmeny alebo dodatky k zmluve, vrátane opráv prípadných zrejmých nesprávností, chýb 

v písaní alebo v počítaní, sa môžu vykonať formou písomnej doložky na tejto zmluve, 

podpísanej  všetkými účastníkmi tejto zmluvy.   

 

5.4 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia 

primerane ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi.  

 

5.5 Ak je niektoré z ustanovení tejto zmluvy neúčinné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodnú na ustanovení 

zodpovedajúcom účelu tejto zmluvy, ktoré nahradí neúčinné ustanovenie. 

 

5.6 Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 

predovšetkým dohodou.  

 
5.7 Táto zmluva je vyhotovená slovenskom jazyku v 4 (štyroch) originálnych rovnopisoch, 

rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých dva sú určené pre Okresný úrad Banská Bystrica, 

katastrálny odbor, pre potreby vkladu vlastníckeho práva a dva sú určené pre každého 

účastníka tejto zmluvy. 

 

5.8 Na základe tejto zmluvy môže Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor, 

povoliť vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho a na liste vlastníctva pre 

katastrálne územie Harmanec zapísať parcelu registra „C“ parcelné číslo 13/8 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185 m2 v prospech vlastníka František Záruba, 

rod. Záruba, nar. ......................................................................................v podiele 

1/1.  
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V Harmanci, dňa .................                      V Harmanci dňa .................. 

 

 

Predávajúca:      Kupujúci: 

 

 

_________________________________   _____________________________________ 

           Obec Harmanec           František Záruba 

          v mene ktorej koná  

    Henrieta Ivanová, starostka 

 

 


