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Kúpna zmluva

nar.:

Trvale bytom: 951 94 Hostie ě. 450, občan SR
(ďalej 1en,,Predávajúci v 1,|nde" )

a

Michal Turčan, rod. Turčan

nar.

Trvale bytom: 951,94 Hostie č.247, občan SR

(ďalej len,,Predávajúci v 2 lrade")

a

Anna Turčanová, rod. Gáliková
nal.:

Trvale bytom: 951" 94 Hostie č.247, občan SR
(d'alej len ,,Predávajúciv 3l tade")

a

Pavel Herda. rod. Herrla

nar.: ,

Trvale bytom: 951,94 Hostie č, 38, občan SR

(ďalej len,,Predávajúci v 4l rade")

a

nar.:

Trvale bytom: 951,94 Hostie č. 37, občan SR

(ďalej len ,,Predávajúciv 5l rade")

a

nar.

Trvale bytom: 95194 Hostie č, 181, občan.§§

(ďalej len ,,Predávajúciv 6l rude")

a

1
4

Zuzana Gajdošová, rod. Dodoková



Obec Hostie

Hostie 1, 951, 94l{ostie
lČo:oo g07 98O

DIČ:2021,037876

zast. Mgr, Peter Štepianský, starosta obce
(ďalej len ,,Predávajúciv 7l mde")

spolu všetci ako Predávajúci

Jozef Horváth, rod. Horváth
naí.

Trvale bytom: 951, 94 Hostie č,246, občan SR
(ďalej spolu ako ,,Kupujúci" a spolu s Predávajúcimi ďalej len,,Zmluvné strany")

, uzataárajú a zmysle ust. § 588 a nasl Občianskeho zákonnílca túto

kuprru zmluau
( d' alej len,,Kílpna zmlua a" ) :

Článok t
úvodné ustanovenie

l.Predávajúci v lfrade, 4l rade a S/rade sú podielovými spoluvlastníkom nehnutelhostí,
apredávajúci v2lrade a3hade sú bezpodielol4,hni spoluvlastníkmi nehnutelhostí zapísanej
v katastri nehnutelhostí vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce, Katastrálny odbor, na liste
vlastníctva LY č,2397 / v geometrickom pláne č.58/2018 ako LV č,t027l,nachádzajúce sa v okrese
ZlatéMoruvce, obci Hostie, katastráIne územie Hostie, konkrétne oo 

I

parcela ě,26213 záhrada o qýmere 5 m2

parcela patrí do registra ,,E'KN
a to Predávajúciv 1,1 rade,4f rade a S/rade v spoluvlastníckom podiele1,16,

aPredávajúciv 2lrade a 3/rade v podielel/z,

2,Ptedávajúciv 6lraďeje výlučnou vlasťníčkou nehnutelnosti, zapisanej vkatastri nehnutelhostí
vedenom Okresným Úradom ZIalé Moravce, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva LV č. 1039,

nachádzajúce sa v okrese ZIatéMorcvce, obci Hostie, katastrálne územie Hostie, konkrétne

- parcela č.26211záhrada o qímere 4 m2

a



parcela patrí do registra ,,E"KN, v podiele 1/1.

3. Predávajúciv 2lradeje výlučným vlastrúkom nehnuteťnosti, zapísanej v katastri nehnutelhostí

vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva LV č. 1038,

nachádzajúce sa v okrese ZlatéMoravce, obci Hostie, katastrálne územie Hostie, konkrétne

- parcela č.26'l"l'l, zastavaná plocha a nádvorie o qimere 3 m2

- parcela č,26'1,12záthtada o qýmere 9 m2

parcela patrí do registra ,,E'KN v podiele 1/1

4. Predávajúci v 7ltade je výlučným vlastníkom nehnutelhosti zapísanej v katastri nehnuteíností

vedenom Okresným úradom Zlaté Morcvce na liste vlastníctva LV č. 1011, nachádzajúce sa

v okrese ZlatéMoravce, obci Hostie, katastrálne územie Hostie, konkrétrre

parcela č. 345l'l, ostatná plocha o qýmere 6285 ír.ý / qýmera v zmysle

vypracovaného Geometrického plánu č. '1,4912019, v čase podpisu
zmluvy parcela č,345l'l, ostatná plocha o výmere 627'],m2.

patriace do registra ,,E"KN v podiele 1/1.

II.

Predmet kúpy

1. Vo veci bol vypracovaný Geometrický plán č. 58l2O1,8, ktorý vyhotovil Martin Švec dňa

26.'],0,201,8, a ktory autoriza&le overil dňa 26,10.2018lng. Miloslav Hatala, úradne overil lrrg. Peter

Čúzy, pod, číslom 70212018 dňa 23.11.2018, a ktory bol vyhotovený na určenie vlastríckych práv

k nehnutelnostiam p.č.26114,261,19-1,1,,26311-3, a zameranie stavieb na p.č. 26311,26312.

2. Predmetným Geometrichým plánom č.581201,8 bol diel č, 9 pričlenený k parc. č.261,19 o výmere

4 m2, pričom parc. č. 26213 zaruká, a je vytvorená parc. č. 261,19 záhrada o výmere 4 m2, už ako

parcela registra,,C"KN.
3. Predmetným Geometrickým plánom č. 58/2018 bol diel č. 7 pričlenený k parc. č,261,111" o výmere

3 m2, pričom parc. č. 26211, zaŇká, a je vytvorená parc.č. 26111,1, ťáhrada o výmere 3 m2, už ako

parcela registra,,C"KN.
4. predmetným Geometrickým pláribm č. 58/2018 bol diel č. 5 pri8lenený k parc. č.261,14o výmere

2 m2, pričom parc. č. 261,11 zaniká a diel č. 6 pričlenený k parc. č, 261,14 o výmere 5 m2 pričom

parc,č. 26112 zaniká, a parc.č. 26114 záhrada je tak o výmere 7 m2, už áko parc. registra ,,C"KN.
5, Predmetným Geometrickým plánom č. 58/2018 bol diel č. 4 pričlenený k parc. č.26313 o výmere

9m2.

Článok III
Predaj a kúpa

i.Kúpnou zmluvou Predávajúci v1,|rade,  lrade aSlrade predávajú zo svojho podielového

š\



sPoluvlastníctva KuPujúcemu diel Č. 9 o výmer e 4 m2, každý v podiele 1"16, zaKúpnu cenu (článok
V KÚPnej zmluvY) a KuPujúci kupuje od Predávajúceho v 1,1rade, 4lrade a S/rade do svojho
vlastníctva Predmetu kúPy, KÚpnou zmluvou Predávajúci v 2lrad,e a 3lradepredávajú zo svojho
bezPodielového sPoluvlastríctva Kupujúcemu - diel č. 9 o výmer e 4 m2podiel 1l2, zaKúpnu cenu
(článok V Kúpnej zmluvy) aKupul'úci kupuje od Predávajúceho v2lrad,e, a3lrude do svojho
vlastníctva Predmetu kúpy.
2, KÚPnou zmluvou Predávajúci v 6lrad.e predáva zo svojho výlučného vlastrríctva Kupujúcemu
diel Č, 7 o výmere 3 m2v Podiele 1l1, zaKúpnu cenu (článok V Kúpnej zmluvy) a Kupujúci kupuje
od predávajúceho v 6lrade, do svojho výlučného vlastníctva predmetu kúpy.
3, KÚPnou zmluvou Predávajúci v 2lrad,e predáva zo svojho výlučného vlastníctva Kupujúcemu
diel Č, 5 o výmere 2 m2 a diel Č. 6 o výmer e 5 m2 l užnovovytvorená parc.č. 26U4 záhrada o výmere
7 m2, v podiele 1l1, za Kúpnu cenu (článok V Kúpnej zm7uvy) a Kupujúci kupuje od
predávajúcehov Zlrade, do svojho výlučného vlastníctva predmetu kúpy.
4, KÚPnou zmluvou Predávajúci v 7lrad,e predáva zo svojho výlučného vlastríctva Kupujúcemu
diel Č, 4 o výmere 9 m2v Podiele ']"l1, zaKúpnu cenu (článok V Kúpnej zmluvy) a Kupujúci kupuje
od predávajúceho v 7lrade, do svojho qilučného vlastníctva predmetu kúpy.
5, Predávajúci sPoloČne vyhlasujÚ, Že Predmet kúpy prevádzajú so všetkými súčasťami a
PrísluŠenstvom, Právami a povinnosťami na Kupujúceho a Kupujúci ho takto nadobúda.

Článok Iv
Stav predmetu kúpy

1, KuPujúci týmto vYhlasuje, Že sa pred uzavretím Kúpnej zmluvy oboznámil so stavom predmetu
kúpy, tento stav mu je dobre známy a predmet kúpy v tomto stave nadobúda.

Článok v
Kúpna cena a spósob iej zaplatenia

l,Predávajúci v 1/rade a Kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za prgdmet kúpi vo v/ške 1 EUI!
ktorá bude uhradená predávajúcemu v urade pri podpise tejto zmíuvy
2, Predávajúci v 4lrade a Kupujúci sq,dohodli na kúpnej cene za Fredmet kúpi vo výške 1 EUI1"
ktorá bude uhradená predávajúcemu v 4/rade pri podpise tejto zmluvy.
3, Predávajúci v S/rade a Kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predpet kúpi vo výške 1 EUI{"
ktorá bude uhradená predávajúcemu v 5/rade pri podpise tejto zmluvy.
4, Predávajúci v 6ltade a Kupujúci sa dohodli na kúpnej cene zá predmet kúpi vo výške 1 EUI{"
ktolá bude uhradená predávajúcemu v 6/rade pri podpise tejto zmluvy.
5, Predávajúciv 2lrade a Kupujúci sa dohodli na kúpnej c€ne za predmet kúpi vo výške 6,50 EUR
za7 m2, ktorá bude uhradená Predávajúcerňa v 2/rade pri podpise tejto Zmluvy .pripatcele26114
o rJimere 7 m2 ldiel5 a diel 6 ako Predmet Kúpil, to činí sumu 45,50 EUR.
Ó, Predávajúci v 2hade a Predúvajúci v 3/rade a Kupujúci sa dohodli na kúpnej .".r" ,u predmet
lúPi vo výŠke 6,50 EUR za 1, m2,ktorábude uhradená Predávajúcemu v 2lrad.ea predávajúcemu



l' 3/rade Pri PodPise tejto Zmluvy. Pri parcel e 26213 o výmere 5 m2 lako Predmet Kúpil , ktorej sú
Predávajúci v 2l a3lnde bezpodielovými spoluvlastníkmi v podiele Yz, to ěilisumu 16,25 EUR.
7.KÚPnu cenu za Predmet KÚpi, ktorý predáva Predávajúci v 7lrade, schválilo obecné
zastuPitelstvo Obce Hostie, uznesením Č. 1,6lU2018 zo dňa 13.1,2,2018, a to vo výške 3 EIJR1 za 1

m2, t.j, Pri výmere 9 m2, je kúpna cena vo výške 27 EUI! ktorá bola uhradená obci Hostie, čo
podpisom na tejto Zm|uvepotvrdzuje Predávajúci v 7lrade.
8. Zmluvné stranY súhlasia so spósobom vyplatenia Kúpnej ceny, čo potvtdzujúpodpisom na tejto
zmluve.

Článok vt
Osobitné ubezpečenia zmluvných strán

1. Zmlumé strany sa zavázujúpravdivo informovať o dóležitýcJr otázkach predaja predmetu kúpy
podla Kúpnej zmluvy, a to vrátane vyhlásení uvedených nižšie.
2. Zmluvné strany prehlasujÚ, že ich zmlurmá volhosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe
žiadne okolnosti, ktoré by túto volhosť obmedzovali.
3. Predávajúci Prehlasuji, že sú oprávnení s Predmetom kúpy nakladať v plrrom rozsahu.
Predávajúci Prehlasujú že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov verejnej
sPrávY, ani Žiadne zm\uvy alebo dohody, v dósledku ktorých by bolo alebo by mohlo byť
vlastnícke Právo Predávajúcich k Predmetu kúpy akýmkolVek spósobom obmedzené alebo
ohrozené, alebo by obmedzovali alebo mohli obmedzovať jeho právo nakladať s predmetom kúpy
Podla KÚPnej zmluvy. Predávajúci prehlasujú, že nemajú vedomosť o tom, že by si tretia osoba
(osoby) uplatňovala akékolvek právo z akéhokolvek titulu k predmetu kúpy.
4. Predávajúci vYhlasujÚ, že na Predmete kúpy neviaznu žiadne záložné práva, predkupné práva,
nájomné ptáva, obmedzenia prevoditelhosti či iné ťarchy.
5. Predávajúci prehlasujú, že Predmet kúpy nemá žiadne právne ani faktické vady.
6. Predávajúci PrehlasujÚ, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok
nePlatnosť KÚPnej zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť Kúpnej zmluvy alebo riadne plnenie
jeho povinností a závázkov voči druhej zmluvnej strane podťa kúpnej zmluvy.
7. Predávajúci Prehlasujú , Že na ich majetok vrátane Predmetu kúpy nebol vyhlásený konkurz ani
nebola Povolená reŠtrukturalizácia, nebolo voči nim začatékonkurzné konanie a ani nebol podaný
nár,rh na exekučné konanie. u'

8. KuPujúci vYhlasuje, Že mu nie je známa žiadna okoLrost', ktorá by mohla ohroziť splnenie jeho
zál,ázku zaplatiť Kúpnu cenu podťa Kúfnej zmluvy.
9. V PríPade, ak do Povolenia vkladu do katastra nehnutelností vzniknú na Predmete kúpy ťarchy
alebo iné závázky, vyhradzuje si Kupujúciprávo od Kúpnej zmluvy okamžite odstupiť stým,že
mu bude celá nimi zaplatená kúpna cena vrátená bez zbytočného odkladu.
10. V PríPade, ak sa prelkáže nepravdivosť niektorého z vyhlásení daného niektorou Zmluvnou
stranou v KÚPnej zmluve alebo ak niektorá Zmluvná strana poruší niektorú z povinností
ur-edených v KÚPnej zmluve, druhá zmluvná §trana je oprávnená odstupiť od Kúpnej zmluvy.
Predávajúci sú povinní bezodkladne vrátiť Kupujúcemu dohodnutú Kúpnu cenu (článok V Kúpnej
znlur.y) a Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu Predmet kúpy.
11. Ak PrísluŠný Katastrálrry odbor Okresného úradu preruší konanie o návrhu na vklad



,.,,astníckeho práva do katastra nehnutelhosti v takomto prípade týmto splnomocňuje

Predávajúci v lltade, Predávajúci v 2ltade, Predávajúci v 3ltade, Predávajúci v 4lrade,

Predávajúci v S/rade a Predávajúci v 6/rade Kupuiúceho- lozeía Horvátha na podpísanie
Dodatku/ Dodatkov ku Kúpnej zm|uvelNávrhu na vklad, v ktorých budú doplnené, opravené

tr-tlkané nedostatky Kúpnej zmluvyl Návrhu na vklad, Katastrálnym odborom.

Splnomocnenie je na všetky úkony, ktoré sú nevyhnutné na úspešné povolenie vkladu
vlastníckeho práva k predmetu prevodu. Kupujúci toto splnomocnenie prijíma.

Článok VII
Nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmefu kúpy

1. zmlu.rné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostí

v prospech Kupujúceho podajú spoločne, pričom výdavky - ako správny poplatok za podanie

nár,rhu na vklad ako aj rlidavky zavypracovanie Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci.

Z Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním Kúpnej zmluvy sú svojimi zmluvnými

prejavmi viazané až do rozhodnutia príslušného Okresného úradu Katastrálneho odboru alebo

zamietrrutí vkladu vlasbíckeho práva do katastra nehnutelností podťa Kúpnej zmluvy.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastrrícke právo k Predmetu kúpy nadobúda Kupujúci až

vkladom do katastra nehnutelhostí, vedenom príslušným Okresným úradom Katastrálrreho

odboru a právne účinky vkladu do katastra nehnuteťnosts vznkajú na základe právoplatrrého

rozhodnutia o jeho povolení.

l. V pfipade, ak by príslušný Katastrálrry odbor Okresného úradu rozhodol o zamietnutí alebo o

,astavení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostí podťa kúpnej

znrlury v prospech Kupujúceho, sú Predávajúci povinní vrátiť bezodkladne Kupujúcemu

zaplatenú Kúpnu cenu (článok V Kúpnejzmluvy). Zároveň sa Zmlurmé strany zavázgúuzavtieť.
rrolrr kúpnu zmluvu, obsahom ktorej bude predaj/prevod t/ch ist}ch nehnutelností, ktoré sú
definované v článku I ako Predmet kúpy. Naviac sú Predávajúci povinní poskytnúť súčinnosť

Kupujúcemu v odvolacom konaní proti rozhodnutiu o zastavení alebo zamieťnutí konania o

irrrrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteťností alebo opátovne bezodkladne,

-airreskoršie do 3 dní od doručenia výzw kupujúceho podpísať kúpnu zmluvu s kupujúcim na

Predmet kúpy za kúpnu cenu uvedenú v článku V Kúpnej znlluvy, inak Kupujúci má právo

.ť-<túpiť od Kúpnej zmluvy. 
*,

Článok vtlí
záverečné ustanovenia

L Zm}utné strany podpisom Kúpnej zmluvy zároveň pofu rdznjú,že sú oprárrnení s jej predmetom

.šspanovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vóle sú

in&rorem4 dostatoó:re zrozumitelhé ajgh zmlurmá volhosť nie je ničím obmedzená.

l7nala kúpnejzmluvy je možná lenpísomnou dohodou zmluvných strán.



3.Kúpna zmluvaje vyhotovená v desiatich
Pre Predávajúceho v 2/rad,e,ieden pre .,"ju';;j;::;;"^r,_* fi:;;r;il:lilíT:.iďjeden Pre Predávajúceho v S/rade, 1"o"r, pre Predávajúceho v lfrade,jeden pre predávajúceho

;];i"J.'"'en 
pre Kupujúceho u a,ou p* príslušný KatastráIrry odbor Okresného úradu Ztaté

4,Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k predmetu kúpy znášakupujúci.5' KÚPna zmluva nadobúda Platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. právneÚČinkY Prevodu vlastríckeho Práva k Predmetu r.,ipy poŮ Kúpnej zm7uvynastávajú dňomPrávoPlatrrosti rozhodnutia PrístuŠného okresného úradu Katastrálneho odboru o povolení vkla_
::,J*1':,;;"";iiJ.u 

vProsPech Kupujúcich kpredmetu kúpy do katastra nehnutelhosť

n;,ffiLil:"1,3ÍjT]'J;]i,;1:,:1l"."",,1oneprečítali apotvrdzujú. že Kúpna zmluva

' : ̂ '::;T::* 
",::T:":1::: ťi";*"ú ;ffi# ; ;#":ď í,l 

"J;*,ir":: 

1H:1za nápadn<

Predávajúci:

ťIbJ-* áďr-,ri,
Mária Belicová

Anna

podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali,

dňa

Kupujúci:

------Z-
,//yl

lo*ňr"a,*,

*,to
Michal Turčan

---\

C,r^

Pavel Herda

Magdaléna Havalová

§r
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Obec Hostie


