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Kúpna zmluva 
Predávajúci :  

1. Ján Onda  

 

ďalej ako predávajúci v prvom rade 

2. Milena Ondová  

 

ďalej ako predávajúci v druhom rade 

3. Maroš Labanc  

 

ďalej ako predávajúci v treťom rade 

spolu ako predávajúci na strane jednej (ďalej len „Predávajúci”) 

a 

Kupujúci : 

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 

so sídlom : Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64 

IČO : 36204447 

vedený v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel : Sro, vložka č.12249/V  

zastúpený konateľom :  Ing. Ivan Seňko 

 

ako kupujúci na strane druhej (ďalej len „Kupujúci“ a spolu s Predávajúcimi ďalej len „Zmluvné strany“) 

uzatvárajú v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto 
kúpnu zmluvu o prevode nehnuteľností (ďalej len „Zmluva“): 

Článok I. 

1. Predávajúci v prvom rade, Ján Onda, je podielovým  spoluvlastníkom nehnuteľností, zapísaných v 
katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu 
Trebišov a to 

Katastrálne územie Okres 
Číslo listu 
vlastníctva 

PCS 
B 

Spoluvlastnícky 
podiel 

Register 
KN 

Parcela 
číslo 

Výmera 
(m2) Druh pozemku 

SLIVNÍK TV 179 50 15 / 360 E 481/1 704 Trvalé trávne porasty 

   
 

   
E 481/2 199 Trvalé trávne porasty 

SLIVNÍK TV 589 10 1 / 8 E 1020 1230 Orná pôda 

   
 

   
E 1021 1611 Orná pôda 

SLIVNÍK TV 948 9 1 / 8 E 650 3201 Orná pôda 
SLIVNÍK TV 1329 7 1 / 8 E 1198/1 1016 Orná pôda 

   
 

   
E 1218 2252 Orná pôda 

       E 1219 571 Trvalé trávne porasty 

       E 1436 9438 Orná pôda 
SLIVNÍK TV 1330 6 1 / 8 E 627 2057 Orná pôda 

   
 

   
E 656 2093 Orná pôda 

ZEMPLÍNSKA 
TEPLICA 

TV 552 18 3 / 96 E 1439 9247 Orná pôda 

ZEMPLÍNSKA 
TEPLICA 

TV 913 11 1 / 8 E 1380 1992 Orná pôda 

   
 

   
E 1616 2000 Orná pôda 

 (ďalej len „Nehnuteľnosti“ alebo „Predmet kúpy“).  

  



 
 
 

Stránka 2 z 5 
 

2. Predávajúci v druhom rade, Milena Ondová, je podielovým  spoluvlastníkom nehnuteľností, 
zapísaných v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Katastrálnym odborom Okresného 
úradu Trebišov a to 

Katastrálne územie Okres Číslo listu 
vlastníctva 

PCS 
B 

Spoluvlastnícky 
podiel 

Register 
KN 

Parcela 
číslo 

Výmera 
(m2) 

Druh pozemku 

VEĽKÉ OZOROVCE TV 339 6 1 / 15 E 1025 2259 Orná pôda 

   
 

   
E 1240 5676 Orná pôda 

   
 

   
E 1277 3597 Orná pôda 

   
 

   
E 1367 6060 Orná pôda 

   
 

   
E 1386 1137 Orná pôda 

   
 

   
E 1856/3 1380 Lesné pozemky 

   
 

   
E 539 3482 Orná pôda 

   
 

   
E 598 1072 Orná pôda 

   
 

   
E 699 3730 Orná pôda 

       E 733 611 Trvalé trávne porasty 

   
 

   
E 781 741 Orná pôda 

   
 

   
E 879 1151 Trvalé trávne porasty 

   
 

   
E 990 3633 Orná pôda 

VEĽKÉ OZOROVCE TV 340 8 5 / 48 E 1179 4298 Orná pôda 
VEĽKÉ OZOROVCE TV 342 9 7 / 60 E 1152 436 Trvalé trávne porasty 

   
 

   
E 1153 7042 Orná pôda 

   
 

   
E 1449 3712 Orná pôda 

   
 

   
E 646 957 Orná pôda 

VEĽKÉ OZOROVCE TV 900 2 5 / 48 E 1180/1 359 Trvalé trávne porasty 
VEĽKÉ OZOROVCE TV 1094 2 7 / 60 E 1503/1 2568 Orná pôda 

   
 

   
E 1503/2 518 Orná pôda 

 (ďalej len „Nehnuteľnosti“ alebo „Predmet kúpy“).  

 

3. Predávajúci v treťom rade, Maroš Labanc, je podielovým  spoluvlastníkom nehnuteľností, zapísaných 
v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu 
Trebišov a to 

Katastrálne územie Okres 
Číslo listu 

vlastníctva 
PCS 

B 
Spoluvlastnícky 

podiel 
Register 

KN 
Parcela 

číslo 
Výmera 

(m2) Druh pozemku 

VEĽKÉ OZOROVCE TV 339 8 1 / 15 E 1025 2259 Orná pôda 

   
 

   
E 1240 5676 Orná pôda 

   
 

   
E 1277 3597 Orná pôda 

   
 

   
E 1367 6060 Orná pôda 

   
 

   
E 1386 1137 Orná pôda 

       E 1856/3 1380 Lesné pozemky 

   
 

   
E 539 3482 Orná pôda 

   
 

   
E 598 1072 Orná pôda 

   
 

   
E 699 3730 Orná pôda 

   
 

   
E 733 611 Trvalé trávne porasty 

   
 

   
E 781 741 Orná pôda 

   
 

   
E 879 1151 Trvalé trávne porasty 

   
 

   
E 990 3633 Orná pôda 

VEĽKÉ OZOROVCE TV 340 10 5 / 48 E 1179 4298 Orná pôda 
VEĽKÉ OZOROVCE TV 342 11 7 / 60 E 1152 436 Trvalé trávne porasty 

   
 

   
E 1153 7042 Orná pôda 

   
 

   
E 1449 3712 Orná pôda 

   
 

   
E 646 957 Orná pôda 

VEĽKÉ OZOROVCE TV 900 4 5 / 48 E 1180/1 359 Trvalé trávne porasty 
VEĽKÉ OZOROVCE TV 1094 4 7 / 60 E 1503/1 2568 Orná pôda 

   
 

   
E 1503/2 518 Orná pôda 

(ďalej len „Nehnuteľnosti“ alebo „Predmet kúpy“).  
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Článok II. 

Touto Zmluvou Ján Onda, Milena Ondová a Maroš Labanc ako Predávajúci predávajú svoje 
spoluvlastnícke podiely v Nehnuteľnostiach, uvedených v článku I. Kupujúcemu a AGROPODNIK 
SLAMOZ spol. s r.o. Zemplínska Teplica , IČO : 36204447 ako Kupujúci ich kupuje do svojho 
výlučného vlastníctva od Predávajúcich a to za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Článku IV. Zmluvy.  
Na základe tejto Zmluvy zmluvné strany žiadajú Okresný úrad Trebišov Katastrálny odbor o zápis 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k spoluvlastníckym podielom v nehnuteľnostiach uvedených 
v článku I. tejto Zmluvy v prospech Kupujúceho. 

Článok III. 

Predávajúci predávajú Nehnuteľnosti bez tiarch, záväzkov a bez bremien. Predávajúci prehlasujú, že 
neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov verejnej správy, ani žiadne zmluvy alebo 
dohody, v dôsledku ktorých by bolo alebo by mohlo byť vlastnícke právo Predávajúcich 
k Nehnuteľnostiam  akýmkoľvek spôsobom obmedzené alebo ohrozené, alebo by obmedzovali alebo mohli 
obmedzovať ich právo nakladať s Nehnuteľnosťami a podľa Zmluvy. Predávajúci prehlasujú, že na 
Nehnuteľnosti neuzavreli s akoukoľvek treťou osobou žiadnu kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zmluvu o 
budúcej zmluve ani inú zmluvu, ktorou by sa zaviazali previesť vlastnícke práva k Nehnuteľnostiam, ako 
ani žiadnu inú zmluvu s treťou osobou a neexistuje žiadna listina obmedzujúca ich vlastnícke alebo 
užívacie práva k Nehnuteľnostiam. 
Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť 
Zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť Zmluvy alebo riadne plnenie ich povinností a záväzkov podľa 
Zmluvy. 
Ak sa preukáže nepravdivosť niektorého z vyhlásení daného niektorou Zmluvnou stranou v Zmluve alebo 
ak niektorá Zmluvná strana poruší niektorú z povinností uvedených v Zmluve, zaväzuje sa nahradiť druhej 
Zmluvnej strane škodu v celom rozsahu, ktorá dotknutej strane vznikla. Právo dotknutej Zmluvnej strany 
odstúpiť od Zmluvy tým nie je dotknuté. 
Kupujúci prehlasuje, že predmet kúpy v prírode i stav právny pozná.  
Poplatky spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  uhradí Kupujúci. 

Článok IV. 

Predávajúci predávajú v zmluve uvedené nehnuteľnosti v spoločnej výmere 12889 m2 Kupujúcemu za 
dohodnutú kúpnu cenu v sume 3 700,00  EUR, slovom: tritisícsedemsto Eur.  
Kúpnu cenu sa Kupujúci zaväzuje vyplatiť Predávajúcim takto : 
1. predávajúcemu v prvom rade, Ján Onda, v sume 1 100,00 EUR, bankovým prevodom na bankový 

účet predávajúceho  
2. predávajúcemu v druhom rade, Milena Ondová, v sume 1 300,00 EUR, bankovým prevodom na 

bankový účet predávajúceho  
3. predávajúcemu v treťom rade, Maroš Labanc, v sume 1 300,00 EUR, bankovým prevodom na 

bankový účet predávajúceho  
a to v lehote do 15 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy všetkými účastníkmi. Zmluvné strany potvrdzujú, 
že kúpnu cenu dohodli v súlade s ust. § 589 Občianskeho zákonníka. 
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Článok V. 

Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k Predmetu kúpy do katastra 
nehnuteľností v prospech Kupujúceho na základe tejto Zmluvy je príslušnému katastrálnemu odboru 
Okresného úradu oprávnená podať ktorákoľvek zo zmluvných strán.   
Ak príslušný katastrálny odbor Okresného úradu preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností podľa Zmluvy v prospech Kupujúceho, zmluvné strany sú povinné poskytnúť 
súčinnosť druhej zmluvnej strane a odstrániť nedostatky Zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností, prípadne jeho príloh. 
Predávajúci v prvom rade, Ján Onda, podpisom tejto zmluvy zároveň výslovne a v plnom rozsahu 
splnomocňujem zástupcu Kupujúceho, Ing. Ivana Seňka, aby ma zastupoval vo všetkých právnych 
veciach týkajúcich sa konania, na základe tejto Zmluvy,  na Okresnom úrade Trebišov Katastrálny odbor 
a vykonával všetky úkony v mojom mene, týkajúce sa konania o návrhu na vklad, podávania návrhu na 
vklad, podpisovania listín, prípadne ich opráv a dodatkov vrátane dodatkov k tejto zmluve, preberania  
rozhodnutí v konaniach o návrhu na vklad , v konaniach o oprave chyby v listinách, v konaniach o oprave 
chyby v katastrálnom operáte, podával opravné prostriedky a vzdával sa ich, prijímal plnenie nárokov, 
podával stanoviská a vyjadrenia a to všetko i vtedy, ak je podľa právnych predpisov potrebné osobitné 
splnomocnenie. 

Predávajúci v druhom rade, Milena Ondová, podpisom tejto zmluvy zároveň výslovne a v plnom rozsahu 
splnomocňujem zástupcu Kupujúceho, Ing. Ivana Seňka, aby ma zastupoval vo všetkých právnych 
veciach týkajúcich sa konania, na základe tejto Zmluvy,  na Okresnom úrade Trebišov Katastrálny odbor 
a vykonával všetky úkony v mojom mene, týkajúce sa konania o návrhu na vklad, podávania návrhu na 
vklad, podpisovania listín, prípadne ich opráv a dodatkov vrátane dodatkov k tejto zmluve, preberania  
rozhodnutí v konaniach o návrhu na vklad , v konaniach o oprave chyby v listinách, v konaniach o oprave 
chyby v katastrálnom operáte, podával opravné prostriedky a vzdával sa ich, prijímal plnenie nárokov, 
podával stanoviská a vyjadrenia a to všetko i vtedy, ak je podľa právnych predpisov potrebné osobitné 
splnomocnenie.  

Predávajúci v treťom rade, Maroš Labanc, podpisom tejto zmluvy zároveň výslovne a v plnom rozsahu 
splnomocňujem zástupcu Kupujúceho, Ing. Ivana Seňka, aby ma zastupoval vo všetkých právnych 
veciach týkajúcich sa konania, na základe tejto Zmluvy,  na Okresnom úrade Trebišov Katastrálny odbor 
a vykonával všetky úkony v mojom mene, týkajúce sa konania o návrhu na vklad, podávania návrhu na 
vklad, podpisovania listín, prípadne ich opráv a dodatkov vrátane dodatkov k tejto zmluve, preberania  
rozhodnutí v konaniach o návrhu na vklad , v konaniach o oprave chyby v listinách, v konaniach o oprave 
chyby v katastrálnom operáte, podával opravné prostriedky a vzdával sa ich, prijímal plnenie nárokov, 
podával stanoviská a vyjadrenia a to všetko i vtedy, ak je podľa právnych predpisov potrebné osobitné 
splnomocnenie. 

Článok VI. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).  
Vlastnícke právo k Predmetu kúpy sa nadobúda vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností; 
právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu, 
katastrálneho odboru o jeho povolení. Práva a povinnosti vlastníka nehnuteľností prechádzajú na 
Kupujúceho dňom zápisu do katastra nehnuteľností. 
Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami všeobecne 
záväzných právnych predpisov.  
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Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, a to dva rovnopisy pre príslušný katastrálny odbor 
Okresného úradu, jeden rovnopis pre každého z Predávajúcich a jeden rovnopis pre Kupujúceho. 
Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú 
dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v 
predpísanej forme. 
Účastníci zmluvy prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, bez tiesne a nápadne 
nevýhodných podmienok a že obsahu zmluvy porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho ju vlastnoručne 
podpisujú. 
 

       V Zemplínskej Teplici, dňa 16.4.2021.  

 

Predávajúci:  Kupujúci: 
 AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 

.......................................................................... 
Ján Onda 

Predávajúci v prvom rade 

.......................................................................... 
Ing. Ivan Seňko, konateľ 

 

  
  

.......................................................................... 
Milena Ondová  

Predávajúci v druhom rade  

.......................................................................... 
Maroš Labanc 

Predávajúci v treťom rade  
 

 
 
 


