
Kúpna zmluva

Obec Hostie
Hostie 1,95194 Hostie
tČo: oo 307 g8o

DIČ:2021097876

zast. Mgr. Peter Štepianský, starosta obce
(ďalej len,,Predávaiici")

a

}án Kováč, rod. Kováč
Nar,

Trvale bytom: Hostie 245,95194 Hosťe, občan SR
(ďalej len ,,Kupujúci v Urad,e ")

fán Kováč, rod. Kováč
Nar.

Trvale bytom: Viničná 893112,951,97 Žitavarry, občan SR
(ďalej len,,Kupujúci v IVrade ")

Elena Heššová, rod. Kpyilčová
Nar.

Trvale bytom: Majemíkova3008l16,841 05 Bratislava, občan SR
(ďalej len,,Kupujúci v III/rade ")

}ana Hladk á, tod,. Kováčová
Nar' 

u.
Trvale bytom: Karola Adlera 1939136,84102 Bratislava, občan SR
(ďalej len,,Kupujúci v lV/rade ")

sPolu Kupujúci v llrade, Kupujúci v lllraďe, Kupujúci v III/rade a Kupujúci v lV/rade ako
,,Kapujúci"

ďalej,,Kup ujici"spolu s,, Predávajúcimi" len,, Zmluvrré,Oarry''

uzataárajú a zmysle ust. § 5B8 a nasl. Občianskeho zákonníka túto

kúpnu zmluau
( d'alej len,,Kítpn a zmlua g.ll ) ;
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ČHnok I
úvodné ustanovenie

l.Predávajúci je výluČným vlastrÍkom nehnutelhosti zapísanej v katastri nehnutelhostí vedenom
Okresným Úradom ZIaté Moravce na liste vlastríctva LV č. 1011, nachádzajúce sa v okrese Zlaté
Moravce, obci Hostie, katastrálne územie Hostie, konkrétre

- parcela č. 345lt ostatná plocha o výmere 6285 m2 l výmeta v zmysle
vypracovaného Geometrického plánu ě.74912019, v Ča§e podpisu zmluvy
parcela ě.345lt ostatná plocha o qimere 6271,m2,

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

2. KuPujúci sú Podielovými spoluvlastríkmi nehnutelhosti zapísanej v katastri nehnutelhosť
vedenom Okresným Úradom ZlatéMoruvce na liste vlasfiúcťva LV č. 81, nach ádzajice sa v okrese
ZIatéMoravce, obci Hostie, katastrálne územie Hostie, konkrétre

- parcela č.264 zastavaná plocha o výmere 478m2
patriace do registra,,C"KN
v podiele 1,l2Kupuj:úci v I/rade, v podiele 1l6Kupujici v II ažIYlrade.
3. Geometrickým plánom Č.1,4912019, mapový list ZS VI-18-17, pre obec Hostie, katastrálne územie
Hostie, NitrianskY kraj, okres ZIaté Moravce, ktory bol vypracovaný na určenie vlaskLíckych práv
k nehnutelhostiam p.Č. 26afl4 a zameranie stavieb na p.č. 264/1,, 264lg, a ktory úradne overila 1,rg.

Erika Drienovská dňa 24.8.2021pod číslom 471"/2021,, autorizačne overii Ing. Miloslav Hatala dňa
28.1"1.2019, a ktory vyhotovil dňa 28.11.2019 Martin Švec, bol od parc.č. 345/1 čIenený diel č. 4
o qýmere 20 m2, kto4i bol následne pričlenený k parc.č. 264/2.

Čtánok Il
Predmet Kúpnej zmluqy

l.Predmetom KÚpnej zmluvy je diet č. 4 o výmere 20 m2, ktoqi bol odčlenený od par.č. 345lL
a pričlenený k parc.č. 26412.

2. Kúpnou zmluvou Predávajúci predáva zo svojho vlastrťctva KuPujúcim
- diel č. 4 o výmere 20 m2,

opísaný v čl. I bode 3 tejto Zmluvy,
a to ta§ že

- KuPujúcemu v l/ra,de predáva podiel '],l2naopísanej nehnutelhosti / dielu č.
4l

- Kupujúcemu v lllrade predáva poaia U6 naopísanej nehnutelhosti / dielu
č.4l

- Kupujúcemu v III/rade predáva podiel 1,16 naopísanej nehnutelhosti / dielu
č.4l

- KuPujúcemu v lV/rade predáva podiel 116na opísanejnehnutelhosti / dielu
č.4l



a Kupujúci vl/rade kupuie od Predávajúceho podiel l/zna opísanej nehnutelhosti / dielu č.4l,
Kupujúci vIl/rade kupuje od Predávajúceho podiel U6na opísanej nehnutelnosť / dielu č.4l,
Kupujúci v III/rade kupuje od Predávajúceho podiel U6 na opísanej nehnutelhosti / dielu č. 4 /,
Kupujúci v lV/rade kupuie od Predávajúceho podiel 116na opísanejnehnuteťnosti / dielu č. 4/.

3.Predávajúci Uznesením č. 297l2U2020 z 21. zasadnutta OZ v Hostí zo dňa 12.11.2020 prerokovalo
a schválilo predaj obecného pozemku v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. bl zákona č. 1,3811991, Z.z.
o majetku obcí.

Článok III
Stav predmetu kúpy

Kupujúci t/mto vyhlasujú že sa pred uzavretím Kúpnej zmluvy oboznámil so stavom Predmetu
kúpy, tento stav mu je dobre známy a Predmet kúpy v tomto stave nadobúda. Diel č. 4 bol využívaný
ako predzáhradka, a Geometrickým plánom č.14912019 sa zosúladil reálny stav s prárrnym.

článok tv
Kúpna cena a spósob ieizaplatenia

1. Dohodnutá kúpna cena zapredaj Predmefu kúpy predstavuje sumu vo výške 33,20 Eur (slovom

tridsaťtri eur aj dvadsať centov ) [predým v texte a ďalej len ,,Kúpna cena"], ktorá bude zaplatená
Predávajúcemu pri podpise tejto Kúpnej zmluvy, a to tak, že Kupujúci v I/rade zaplatt
Predávajúcemu sumu ],6,60 EU& a Kupujúci v IIl až'N lrade, každý sumu 5,53 EUR.
2. Zrnluvné strany súhlasia so spdsobom vyplatenia Kúpnej ceny, čo potvrdzujú podpisom na tejto

Kúpnejzmluve.

Článok v
Osobitné ubezpečenia zmluvných strán

t. Zmluvné sťrany sa zavázujú pravdivo informovať o dóleži!íctuotázkach predaja Predmefu kúpy
podťa Kúpnej zmluvy, a to vrátane vyhlásení uvedených nižšie.
2. Zrnluvné sťrany prehlasujú, že ichŽmluvná volhosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe
žiadne okolrrosti, ktoré by tuto volhosť obmedzovali.
3. Predávajúci prehlas uje, že jeoprárrnený s Predmetom kúpy nakladáť v phrom rozsahu. Predávajúci
prehlasuje, že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov verejnej správy, ani
žiadne zmluvy alebo dohody, v dósledku ktorych by bÓlo alebo by mohlo byť vlastnícke právo
Predávajúceho k Predmefu kúpy akýmkolvek spósobom obmedzené alebo ohrozené, alebo by
obmedzovali alebo mohli obmedzovať jeho právo nakladať s Predmetom kúpy podťa Kúpnej zmluvy.
Predávajúci prehlasuje, ženemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba (osoby) uplatiovala akékolVek
právo z akéhokoťvek titulu k Predmefu kúpy.



4. Predávajúci vyhlasuje, že na Predmete kúpy neviaznu žiadne záIožné ptáva, predkupné práva,
nájomné práva, obmedzenia prevoditelhosti či iné ťarchy.
5. Predávajúci prehlasuje, že Predmet kúpy nemá žiadne právne ani faktické vady.
6. Predávajúci prehlasuje, Že mu nie sú známe žiadne okolrrosti, ktoré by rnali zanásledok neplatrrosť
KÚPnej zmluvy , alebo by mohli ohroziť plabrosť Kúpnej zmluvy alebo riadne plrrenie jeho povinností
azávázkov voči druhej Zmluvnej strane podťa Kúpnejzmluvy.
7. Predávajúci prehlasuje, Že na jeho majetok vrátane Predmefu kúpy nebol vyhlásený konkurz ani
nebola Povolená reŠťrukfuralízácia, nebolo voči nemu začatékonkurzné konanie a ani nebol podaný
návrh na exekučné konanie.

8. KuPujúci vyhlasujÚ, Že im nie je známa žiadna okoLrosů ktorá by mohla ohroziť spLrenie jeho
závázkuzaplattí. Kúpnu cenu podťa Kúpnej zmluvy.
9.V PríPade, ak sa preukáže nepravdivosť niektorého zvyhlásení daného niektorou Zmlurrnou
stranou v KÚPnej zmluve alebo ak niektorá Zmluvnástrana poruší niektoru z povinností uvedených
v KÚPnej zmluve, druhá zmluvná sťrana je oprárrnená odstupiť od Kúpnej zmluvy. predávajúci je
Povinný bezodkladne vrátiť Kupujúcemu dohodnutu Kúpnu cenu (článok IV Kúpnej zmluvy) a
Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu Predmet kúpy.

ČHnok \a
Nadobudnutie vlastníckeho pt áv a k Predmetu kúpy

1. Zmlurrné sťrany sa dohodli, Že návrh na vklad vlastríckeho práva do katasťra nehnutelhostí
v ProsPech Kupujúcich podajú spoloČne. Poplatky súvisiace s podaním návrhu na vklad znášajú
Kupujúci.
2. Zmluvné sťrany berú na vedomie, že podpísaním Kúpnej zmluvy sú svojimi zmlu,rnými prejavmi
viazarté aŽ do rozhodnutia prísluŠného Okresného úradu KatastráIneho odboru alebo zamiefuruť
vkladu vlastríckeho práva do katasťra nehnutelhostí podla Kúpnej zmluvy.
3. Zmluvné sťrany berú na vedomie, že vlasfurícke právo k Predmefu kúpy nadobúdajú Kupujúci až
vkladom do katasťra nehnutelhostÍ, vedenom pdslušným Okresným úradom Katasťrá]rreho odboru
a Právne ÚČinkY vkladu do katasťra nehnutelnosť vznikajúna základe právoplatného rozhodnutia
o jeho povolení.

4. V PríPade, ak by prísluŠný Katastr{lrry odbor Okresného úra{u rozhodol o zamiefuruť alebo o
zastavení konania o návrhu na vklad vlasteíckeho práva do katastra nehnutelhosť podla Kúpnej
zmluvy v prospech Kupujúceho, je Predávajúci povinný vráttť.bezod|ladne Kupujúcemu zaplatenú
KÚPnu cenu (Článok IV KÚpnej zmluvy) . Zároveňsa Zmlu,,rné strany zavázujúuzavrieť novú kúpnu
zmluvu, obsahom ktorejbude predaj/prevod ých is{ich nehnutelhostí, ktoré sú definované v článku
I ako Predmet kúpy. Naviac je Predávajúci povinný poskytrúť súčinnosť Kupujúcemu v odvolacom
konaní Proti rozhodnutiu o zastavení alebo zamietrrutí konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva
do katasťra nehnutelhostí alebo opátovne bezodkladne, najneskoršie do 3 dní od doručenia výzvy
KuPujúceho podpísať kúpnu zmluvu s Kupujúcim na Predmet kúpy za kúpnu cenu uvedenú
v článku IV Kúpnej zmluvy, inak Kupujúci majú právo odstupiť od Kúpnej zmluvy.



Článok \rII
záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany podpisom Kúpnej zmluvy zároveňpotvtdzuji, že sú oprávnení s jejpredmetom
disPonovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený vpredpísanej forme, prejavy v6le sú
hodnovemé, dostatoČne zrozumitel'né a ich zmlu,,rná volhosť nie je ničím obmedzená.
2. Zmena Kúpnej zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
3.KÚPna zmluva je vyhotovená v siedmych rormopisoch, jeden pre Predávajúceho, jeden pre
KuPujúceho v l/rade, jeden pre Kupujúceho v lllrade, jeden pre Kupujúceho v III/rade, jeden pre
KuPujúceho v IV/rade a dva pre príslušný Katastrálrry odbor Okresného úradu Zlaté Moravce.
4.Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k Predmefu kipy znášajú Kupujúci.
5. KÚPna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. účinky
Prevodu vlastrúckeho práva k Predmefu kúpy podťa Kúpnej zmluvy nastávajú dňom právoplafurosti
rozhodnutia PrísluŠného Okresného úradu KatastráLreho odboru o povolení vkladu vlastríckeho
Práva v ProsPech Kupujúceho k Predmefu kúpy do katastra nehnuteťností v Slovenskej republike.
6. Zmluvné strany vyhlasujú Že si KÚpnu zmluvu riadne prečítali a potvrdzuju, že Kúpna zmluva je
zrozumitelhá a urČitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú avážnuvól'u, nie je uzatvorená v tiesni za
náPadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastroručne podpísali.

v řlv\n' dňa 2Z 09, 3022 , anu 23,J.20t0_

starosta

!

v l4osri

pujúci v

l,
Ku

Kupujúci ---'-{a--- 
_

J.

I/rade:
=-

Ján Kováč

}án Koyáč

Kupujúci y III/rade...-----.-

-
Elena H

Kupujúci v lV/rade

,:
}ana Hladká

Predávajúci:


