
Kúpna zmluva 
 

 

Predávajúci:    Obec Bacúch, 

                          Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 

                          IČO: 00313254 

                          Zastúpená Ing. Michalom Chovancom, starostom obce 

 

Kupujúci:        Vladimíra Murínová, rod. Niklová 

                           

                          trvale bytom Hlavná 153/36, 976 64 Bacúch 

                          štátna príslušnosť SR 

                                     

Predávajúci a kupujúci uzatvárajú v zmysle  ust. §  588 a nasl.  Občianskeho zákonníka,  

v spojení s ust. § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov, túto Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), a to za nasledovných 

podmienok a v nasledovnom rozsahu: 

 

I. 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce 

Bacúch na LV č. 802 a to: stavby hospodárskej budovy č. súpisné 536 postavenej na parcele C-KN 

č. 825/5,  pozemok parc. C-KN č. 825/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 201 m2, pozemok 

parc. C-KN č. 825/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2, pozemok parc. C-KN č. 826 

záhrada o výmere 173 m2. 

 

II. 

Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva predávajúceho do výlučného vlastníctva 

kupujúceho, a to  vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vedených na odbore katastrálnom, 

Okresným úradom Brezno, zapísaných na LV č. 802, k. ú. Bacúch,  v rozsahu špecifikovanom 

v čl. I. tejto zmluvy. 

 

III. 

1.Kúpna cena za  nehnuteľnosť špecifikovanú v čl. I. tejto zmluvy, bola stanovená dohodou 

účastníkov zmluvy v celkovej výške 5.000,- €  (slovom  päťtisíc euro) za celý predmet zmluvy.  

 

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu bankovým prevodom 

na účet predávajúceho vedený v Prima banke Slovensko a.s., IBAN: SK86 5600 0000 0020 

0048 9001, a to v lehote do 15 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.  

 

IV. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva podlieha vkladovému konaniu na Okresnom úrade, 

katastrálnom odbore a právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností vznikajú na základe 

právoplatného rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru okresného úradu o jeho povolení. 

 



V. 

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch uznesením č. 152 zo dňa 24.9.2020 schválilo prevod 

nehnuteľností uvedených v čl. I. tejto zmluvy s kupujúcim Vladimírou Murínovou podľa § 9 ods. 2 

písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

VI. 

1. Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený s predmetom prevodu disponovať a tento bez 

obmedzenia previesť do vlastníctva kupujúceho a zmluvná voľnosť predávajúceho nie je ničím 

obmedzená. 

 

2. Kupujúci prehlasuje, že pred uzatvorením zmluvy sa oboznámil s technickým stavom predmetu 

tejto zmluvy a v takomto stave ho aj kupuje. 

3. Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

4. Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami 

všeobecne záväzných právnych predpisov, a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis pre predávajúceho, jeden 

rovnopis pre kupujúceho a dva rovnopisy pre príslušný katastrálny odbor Okresného úradu. 

 
6. Zmluvne strany sa dohodli, že poplatky za vyhotovenie zmluvy a správny poplatok za návrh na 

vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti uhradí kupujúci. 

 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim od jej zverejnenia na webovom sídle obce.  Účinky prevodu vlastníckeho práva k 

Predmetu prevodu podľa Zmluvy nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru 

Okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva k Predmetu prevodu do katastra 

nehnuteľností podľa Zmluvy. 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že Zmluva je zrozumiteľná 

a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

V Bacúchu dňa  30.11.2020 

 

 

 

 

 

Predávajúci:                                                                  Kupujúci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................                            ........................................................... 

Obec Bacúch                                                                    Vladimíra Murínová 

zastúpená starostom obce 

Ing. Michalom Chovancom 


