
 1 

  K ú p n a      z m l u v a  

a dohoda o zrušení predkupného práva   

 
 

uzatvorená medzi : 

 

Predávajúcim: Ľuboš Vrbinčík 

                           nar. , r. č.: 

                           trvale bytom   

 

                           a manželka Eva Vrbinčíková 

                           nar. , r. č.:  

                           trvale bytom  

 

 

Kupujúcim : OBEC Blesovce, IČO: 00310221, 

                       so sídlom: 956 01 Blesovce 117, 

                       v zastúpení starostom obce Pavlom Cabajom, nar.  

                       r. č. , trvale bytom 956 01 Blesovce 78 

          

za nasledovných podmienok: 

 

 

 

I. 

 

Predávajúci sú výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v podiele 1/1 titulom BSM 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Blesovce, vedenej Okresným úradom Topoľčany, 

katastrálnym odborom na LV č. 678, a to parc. reg. „C“ č. 64/10 záhrada o výmere 572 m2 

v celosti. 

 

 

II. 
 

Predávajúci predáva  uvedenú nehnuteľnosť uvedenú v článku I. tejto zmluvy v celosti 

a to nasledovne: 

Kupujúcemu parc. reg. „C“ č. 64/10 záhrada o výmere 572 m2 v celosti.  

Kupujúci kupuje  nehnuteľnosť uvedenú v článku I. tejto zmluvy do svojho výlučného 

vlastníctva v celosti. 

 

                                

III. 

 

Uvedenú nehnuteľnosť - parc. reg. „C“ č. 64/10 záhrada o výmere 572 m2 v celosti 

uvedenú v článku I. tejto zmluvy predávajúci predáva kupujúcemu OBEC Blesovce, IČO: 

00310221, so sídlom: 956 01 Blesovce 117, v zastúpení starostom obce Pavlom Cabjom, nar. 

, r. č. , trvale bytom 956 01 Blesovce 78. 
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Kupujúci berie na vedomie, že túto nehnuteľnosť nadobúda v zmysle ust. § 132, ods. 1 

a § 133, ods. 2 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov do 

svojho výlučného vlastníctva v celosti. 

 

 

IV. 

 

Kúpna cena prevádzanej nehnuteľnosti bola stanovená na základe uznesenia Obecného 

zastupiteľstva v Blesovciach č. 27/2019 zo dňa 19.02.2019, na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 

18.08.2017 a Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve a dohode o zriadení predkupného práva zo dňa 

30.10.2017.  Podľa čl. IV. uvedenej Kúpnej zmluvy v nasledovnom znení :  

,,Predávajúci zodpovedá za nespornosť svojho vlastníckeho práva a za to, že na prevádzanej 

nehnuteľnosti sa neviažu žiadne dlhy, vecné bremena a iné ťarchy. 

Predávajúci odpredáva uvedenú nehnuteľnosť v bode I. kupujúcemu výlučne za účelom 

výstavby rodinného domu.  

Predávajúci si vyhradzuje predkupné právo v prípade predaja uvedenej nehnuteľnosti  v bode 

I, a to za takú istú kúpnu cenu ako bola nehnuteľnosť kupujúcemu odpredaná, t. j. cena: 

3 432,00 € /slovom: tritisícštyristotridsaťdva eur/. 

Kupujúci vyhlasujú, že dobre poznajú  stav kupovanej nehnuteľnosti  z obhliadky na mieste 

samom, a  nie sú im známe žiadne vady,  ktoré by  bránili jej  riadnemu užívaniu a v takomto 

stave ju  nadobúdajú  v  1/1 titulom BSM,,  

a podľa čl. I uvedeného Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve a dohode o zriadení predkupného 

práva kde bol doplnený článok IV. kúpnej zmluvy v nasledovnom znení : 

,,Účastníci tejto kúpnej zmluvy a dohody o zriadení predkupného práva, predávajúci ako 

oprávnený a kupujúci ako povinný sa dohodli na zriadení predkupného práva v prospech obce 

Blesovce s jeho zápisom do časti C LV, a to až po dobu vydania právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia na rodinný dom,,. 

 

 

Táto suma: 3 432,00 € /slovom: tritisícštyristotridsaťdva eur/ bude vyplatená kupujúcimi 

jednorázovo na účet predávajúcich, vedený v peňažnom ústave Prima banka Slovensko, a. s. 

Topoľčany, číslo účtu:  v lehote do 5 dní odo dňa  podpísania tejto zmluvy, čo účastníci 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

Ťarcha na parc. reg. CKN 64/10 záhrada o výmere 572 m2 v celosti bude vymazaná, 

nakoľko uvedená parcela prechádza do výlučného vlastníctva obce Blesovce, v prospech 

ktorej bolo predkupné právo zriadené. 

 

 

 

V. 

 

 Predávajúci zodpovedá za nespornosť svojho vlastníckeho práva a za to, že 

nehnuteľnosti nie sú zaťažené žiadnymi ťarchami. Kupujúci vyhlasujú, že so stavom 

prevádzaných  nehnuteľností sa oboznámili a tieto poznajú z obhliadky na mieste samom. Do 

užívania prevádzaných nehnuteľností kupujúci vstúpia po podpísaní tejto zmluvy a po 

zaplatení kúpnej cena na peňažný účet predávajúceho. 
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VI. 

 

 Zmluvné strany vzali na vedomie, že pre uzavretie zmluvy podľa § 46 ods. 2 Zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov stačí, ako dôjde k 

písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu, prejavy všetkých účastníkov musia byť na 

tej istej listine. 

 Podľa ust. § 47 Obč. zák. je k účinnosti tejto zmluvy potrebné rozhodnutie Správy 

katastra Topoľčany o povolení vkladu. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na 

kupujúceho dňom vkladu do katastra nehnuteľností. Predávajúci podmieňuje vklad do 

katastra nehnuteľností zaplatením kúpnej ceny kupujúcimi, čiže predloží kúpnu zmluvu na 

vklad do katastra nehnuteľností až po zaplatení kúpnej ceny kupujúcimi. 

 Pokiaľ by do troch rokov odo dňa uzavretia tejto zmluvy nebol podaný návrh na vklad 

vlastníckeho práva, má sa za to, že účastníci od zmluvy odstúpili. 

 Ak sa zmluva zruší alebo ak účastníci od nej odstúpia, musia si navzájom vrátiť všetko 

to, čo podľa nej už plnili. 

 

 

VII. 

 

 Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti a zápisom vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností budú uhradené podľa platných poplatkových predpisov a tieto uhradí kupujúci. 

 

 

 

 

VIII. 

 

Účastníci zmluvy berú na vedomie, že vlastníctvo k prevádzaným nehnuteľnostiam 

nadobudnú rozhodnutím Okresného úradu Topoľčany, katastrálneho odboru  povolením 

vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. 

Účastníci zmluvy vstupujú do užívania predmetov prevodu dňom podpisu tejto zámennej  

zmluvy. 

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že do povolenia vkladu vlastníckeho práva do KN 

sú účastníci tejto zmluvy v plnom rozsahu viazaní v zmluve prejavenou vôľou a svojimi 

podpismi na zmluve. 

 

 

 

IX. 

 

 Na základe tejto zmluvy navrhujú účastníci, ktorých zmluvná spôsobilosť na právne 

úkony nie je obmedzená, aby Okresný úrad Topoľčany, Katastrálny odbor  rozhodol o vklade 

vlastníckeho práva a pre katastrálne územie Blesovce bol vykonaný tento zápis: 

 

 

A LV:  Parc. registra CKN  č. 64/10 záhrada o výmere 572 m2. 

 

B LV:  OBEC Blesovce, IČO: 00310221, so sídlom: 956 01 Blesovce 117 v celosti. 

 

C LV:  Bez zápisu. 




