
         Reg. č.   101/2016-2050-3010 

 

K ú p n a    z m l u v a     

č.   18/2016 
 

uzavretá podľa ustanovení  § 588  a  násled.  Občianskeho  zákonníka a § 47 c ods. 3 zákona 

č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Predávajúci: SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR 

  Mierová 19,  827 15   Bratislava 

  zastúpené:   Vazilom Hudákom 

    ministrom 

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

  Číslo účtu IBAN: SK5481800000007000065316 

  IČO:  686 832 

  (ďalej len ”predávajúci”) 
 

Kupujúci: 1. Marián Remeník, rod.  , nar.   , rod. číslo:   

    bytom  

2. Adriana Vallová, rod.   , nar.   , rod. číslo:   

    bytom:   

3. Štefánia Dávidová, rod.   , nar.   , rod. číslo:   

    bytom:   

4. Peter Ošust, rod.   , nar.   , rod. č.:  

    bytom:   

5. Jozef Urgas, rod.   , nar.   , rod. č.:   

    a Margita Urgasová, rod.  , nar.   , rod. č.   

    bytom:   

6. Vladimír Loranth, rod.   , nar.   , rod. č.   

    bytom:   

7. Ing. Dušan Bóna, rod.  , nar.   , rod. č.   

    a Daniela Bónová, rod.   , nar.   , rod. č.   

    bytom:   

8. Rastislav Skladan, rod.   , nar.   , rod. č.   

    a Ildikó Skladanová, rod.  , nar.   , rod. č.   

    bytom:   

 

(ďalej len ”kupujúci 1 - 8”) 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 
 

1/ Predávajúci je správcom nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu nachádzajúcej sa v k. ú. 

Sklené Teplice, obec Sklené Teplice, okres Žiar nad Hronom, zapísanej na liste vlastníctva číslo 

72, ako pozemok registra E KN: 
 

číslo parcely   druh pozemku   výmera v m
2
 

199/6   trvalé trávne porasty  4692 

 

Správa k tejto nehnuteľnosti bola nadobudnutá podľa ustanovenia § 47c zákona č. 92/1991Zb. o 

podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.  
 



2/ Predávajúci a kupujúci 1 - 8 sa dohodli, že predmetom predaja a kúpy sú pozemky 

registra C KN: 

číslo parcely  druh pozemku   výmera v m
2
 

 37  zastavané plochy a nádv.  262 

 39/3  zastavané plochy a nádv.  503 

odčlenené z pôvodnej E KN parc. č. 199/6 geometrickým plánom č. 44562578-050/2015 na 

určenie vlastníckych práv k pozemkom parc. č. 28/2, 37, 38, 39/2-3, 1021/11, na zameranie 

stavieb na poz. p.č. 37 a 38, vypracovaným GEODESY-SERVICE, s.r.o., úradne overeným dňa 

17.júla 2015 pod č. 284/15 katastrálnym odborom Okresného úradu Žiar nad Hronom. 

3/ Veľkosť spoluvlastníckeho podielu kupujúcich na pozemku je určená podľa 

majetkoprávneho vzťahu zapísaného na liste vlastníctva č. 517 k.ú. Sklené Teplice pri 

nadobudnutí spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu a jeho príslušenstva. 

 

Článok 2 

Úprava práv k pozemku 

 

1/ Predávajúci prevádza na kupujúcich „1 - 8“ spoluvlastnícky podiel na pozemkoch 

citovaných v článku 1 ods. 2 tejto zmluvy, ktorého veľkosť je 

 

Veľkosť vlastníckych podielov 

Meno 

 

C KN parc. č. 37 a 39/3 

spoluvlast. podiel podiel v m
2 

1. Marián Remeník 5357/49380 83 

2. Adriana Vallová 4225/49380 65,5 

3. Štefánia Dávidová 8025/49380 124,3 

4. Peter Ošust 4529/49380 70,2 

5. Jozef Urgas  

    a Margita Urgasová, BSM 

7519/49380 116,5 

6. Vladimír Loranth 7807/49380 120,9 

7. Ing. Dušan Bóna 

    a Daniela Bónová, BSM  

4399/49380 68,1 

8. Rastislav Skladan 

    a Ildikó Skladanová, BSM 

7519/49380 116,5 

 

Článok 3 

Cena nehnuteľností 

 

1/ Cena nehnuteľností - pozemkov, stanovená podľa § 18a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o 

bytoch a nebytových priestoroch a § 15 ods. 1 vyhl. MF SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, 

pozemkov je 0,66 Eur/m
2
 pre obec Sklené Teplice, celkom 504,90 Eur (slovom: päťstoštyri Eur 

a deväťdesiat centov). 

2/ Predávajúci a kupujúci 1 – 8 sa dohodli, že cena nehnuteľností so všetkými súčasťami 

a príslušenstvom je 504,90 Eur (slovom: päťstoštyri Eur a deväťdesiat centov) a kupujúci ho za 

túto cenu kupujú do svojho vlastníctva v príslušných spoluvlastníckych podieloch.  

 

Ceny za podiely na pozemkoch kupujúcich „1 – 8“ sú 

 

Cena pozemku – výpočet na podiel (zaokrúhlene) 

Meno 

 

KN-C parc. č. 37 a 39/3 

spoluvlast. podiel Podiel v m
2
 Cena v € 

1. Marián Remeník 5357/49380 83 54,77 



2. Adriana Vallová 4225/49380 65,5 43,20 

3. Štefánia Dávidová 8025/49380 124,3 82,06 

4. Peter Ošust 4529/49380 70,2 46,31 

5. Jozef Urgas  

    a Margita Urgasová, BSM 

7519/49380 116,5 76,88 

6. Vladimír Loranth 7807/49380 120,9 79,82 

7. Ing. Dušan Bóna 

    a Daniela Bónová, BSM 

4399/49380 68,1 44,98 

8. Rastislav Skladan 

    a Ildikó Skladanová, BSM 

7519/49380 116,5 76,88 

 

Článok 4 

Kúpna cena, platobné podmienky 
  

1/ Kúpnu cenu vo výške 504,90 Eur (slovom: päťstoštyri Eur a deväťdesiat centov) zaplatia 

kupujúci a úhradu preukážu pri podpise zmluvy. Kupujúci uhradia kúpnu cenu na účet 

predávajúceho vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu IBAN: SK5481800000007000065316, VS 

2591 195, KS 0308. 

2/ Nezaplatenie kúpnej ceny môže byť dôvodom odstúpenia od zmluvy zo strany 

predávajúceho. 

 

Článok 5 

Technický stav nehnuteľností 
 

1/ Kupujúci poznajú stav predávaných nehnuteľností a kupujú ich v stave, v akom sa 

nachádzajú ku dňu podpísania tejto kúpnej zmluvy.  

2/ Predávajúci vyhlasuje, že na predmetných nehnuteľnostiach – pozemkoch na parc. č. 37 

a 39/3, neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti okrem vecného bremena 

zriadeného podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. v prospech vlastníkov bytov v dome s. č. 

195. 

 

Článok 6 

Nadobudnutie vlastníctva 
       

1/ Kupujúci nadobudnú právo vlastníctva k spoluvlastníckym podielom predávaných 

nehnuteľností – pozemkov, vykonaním vkladu v katastri nehnuteľností katastrálneho územia 

Sklené Teplica.  

2/ Právne účinky vkladu vznikajú dňom právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru 

Okresného úradu Žiar nad Hronom o jeho povolení. 

3/ Návrh na vklad vlastníckeho práva podajú kupujúci a znášajú aj poplatky spojené 

s návrhom  na vklad vlastníckeho práva. 

 

Článok 7 

Vklad 
 

 Na základe tejto kúpnej zmluvy možno vykonať vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností v liste vlastníctva, katastrálneho územia Skalica, nasledovne: 
 

v časti  A LV: - pozemok C KN: 

 

číslo parcely  druh pozemku   výmera v m2 

 37  zastavané plochy a nádv.  262 

 39/3  zastavané plochy a nádv.  503 

 

 



v časti  B LV: vlastníci 
 

  1. Marián Remeník, rod.   , nar.   , rod. číslo:   

    bytom:   

    spoluvlastnícky podiel  5357/49380 

 

2. Adriana Vallová, rod.   , nar.   , rod. číslo:   

    bytom:   

    spoluvlastnícky podiel  4225/49380 

 

3. Štefánia Dávidová, rod.   , nar.   , rod. číslo:   

    bytom:   

      spoluvlastnícky podiel  8025/49380 

 

4. Peter Ošust, rod.   , nar.   , rod. č.:  

    bytom:   

    spoluvlastnícky podiel  4529/49380 

 

5. Jozef Urgas, rod.   , nar.   , rod. č.:   

    a Margita Urgasová, rod.   , nar.   , rod. č.   

    bytom:   

    spoluvlastnícky podiel  7519/49380 do BSM 

 

6. Vladimír Loranth, rod.   , nar.   , rod. č.   

    bytom:   

    spoluvlastnícky podiel  7807/49380 

 

7. Ing. Dušan Bóna, rod.  , nar.   , rod. č.   

    a Daniela Bónová, rod.   , nar.   , rod. č.   

    bytom:   

    spoluvlastnícky podiel  4399/49380 do BSM 

 

8. Rastislav Skladan, rod.   , nar.   , rod. č.   

    a Ildikó Skladanová, rod.  , nar.   , rod. č.   

    bytom:   

    spoluvlastnícky podiel  7519/49380 do BSM 

 

v časti  C LV: - bez zápisu 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 
 

1/ Túto kúpnu zmluvu uzatvárajú jej účastníci slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, teda 

tak, aby v budúcnosti nevznikli žiadne pochybnosti o tom, čo chceli jej obsahom vyjadriť. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a kupujúci sú spôsobilí nadobúdať 

nehnuteľný majetok na území Slovenskej republiky. Zmluvné strany prehlasujú, že pri 

uzatváraní zmluvy bola dodržaná zmluvná voľnosť. 

2/ Táto zmluva je v súlade s § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne 

zverejnená. 

3/ Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 

SR.  



4/ Zmluva je vyhotovená v 13 - tich vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre potreby vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, tri pre predávajúceho a jedna pre každého 

kupujúceho. 

5/ Zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná. 

 

 

V Bratislave dňa ....................................... 

 

 

Predávajúci:      Kupujúci: 

SR - Ministerstvo hospodárstva SR  
 

 

 

      1. ....................................................................................... 

          Marián Remeník 

 

 

      2. ....................................................................................... 

          Adriana Vallová 

 

 

      3. ....................................................................................... 

          Štefánia Dávidová 

 

 

      4. ....................................................................................... 

          Peter Ošust 

 

 

      5. ....................................................................................... 

          Jozef Urgas   Margita Urgasová 

 

 

      6. ....................................................................................... 

          Vladimír Loranth 

 

 

      7. ....................................................................................... 

          Ing. Dušan Bóna  Daniela Bónová 

 

 

..................................................   8. ....................................................................................... 

Vazil Hudák        Rastislav Skladan  Ildikó Skladanová 

    minister 


