
Kúpna  zmluva  

uzatvorená podľa ustanovení § 43 a nasl., § 132, § 133, § 588 a nasl. a § 151o a nasl. zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

I. 

Zmluvné strany 

Predávajúci  :     Obec Krásna Lúka 

                                     Obecný úrad v Krásnej Lúke 138, 08273 

                                     IČO: 00327280 

                                     DIČ: 2020711550 

                                     IBAN: SK09 0200 0000 0000 0822 2572 

V zastúpení starostom obce Markom Osifom 

(ďalej v texte zmluvy ako „ predávajúci“ na účely kúpy ) 

 

a 

Kupujúci :     Marek Bujňák, r. Bujňák 

                                      r. č   

                                      nar.   

                                      číslo OP:  

  trvale bytom: Krásna Lúka 97 

  národnosť: občan SR 

(ďalej v texte zmluvy ako „ kupujúci“ na účely kúpy) 

II. 

Úvodné ustanovenia 

1.Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 563, k. ú. Krásna Lúka, 

parcela registra KN-C č.743 – ostatná plocha o výmere 108 m2 . 

2. Geometrickým plánom č. 151/2022 , vyhotoveným dňa 21.03.2022 Ing. Pavlom Dulínom, 

so sídlom Námestie slobody č. 79/79 Sabinov, IČO: 360504441,úradne overeného Správou 

katastra Sabinov dňa 05.04.2022 pod č. 61-236/2022, autorizačne overeného dňa 21.03.2022  

Ing. Pavlom Dulínom bola z pôvodnej parcely KN-C č. 743, k. ú. Krásna Lúka (ďalej aj „GP“) 

vytvorená odčlenením: 

- parcela KN-C č. 267/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 a parcela č. 267/6 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2 . 



3..Predaj nehnuteľnosti -pozemku- parcely KN-C č. 267/5 zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 16 m2 a KN-C č. 267/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2 , k. ú. Krásna Lúka 

bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 21/2022/03 zo dňa 20.05.2022. 

III. 

Predmet zmluvy 

1. Na základe tejto kúpnej zmluvy predávajúci zo svojho vlastníctva predáva a kupujúci do 

svojho vlastníctva kupuje: 

                      -pozemok -parcelu KN-C č.267/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, 

k. ú. Krásna Lúka, novovytvorený podľa ust. Čl. II ods. 1 a ods. 2 tejto zmluvy (ďalej „predmet 

kúpy“) a pozemok -parcelu KN-C č.267/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, k. ú. 

Krásna Lúka, novovytvorený podľa ust. Čl. II ods. 1 a ods. 2 tejto zmluvy 

   

 

IV. 
 

Kúpna cena  
 

1.Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy vo výške 260,00 €(slovom : 

dvestošesťdesiat Eur). Cena pozemku schválená obecným zastupiteľstvom je 5,00 Eur/m2 . 

2.Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy v plnej výške pred 

podaním návrhu na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností na základe tejto zmluvy, a to do 

10 dní od podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami bezhotovostne na účet číslo 

SK09 0200 0000 0000 0822 2572, vedený vo Všeobecnej úverovej  banke Slovensko, a.s. 

 

 

 

V. 
 

Vklad vlastníckeho práva  
 

 1.Zmluvné strany sú uzrozumené, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy 

dňom právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, 

vydaného Katastrálnym úradom Sabinov, Správou katastra Sabinov. Deň nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia podľa predchádzajúcej vety je totožný s dňom odovzdania predmetu 

kúpy predávajúcim kupujúcemu. 

2.Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad do príslušného katastra nehnuteľností podľa 

ods. 1 a ods. 2 tejto zmluvy podá kupujúci po podpísaní tejto zmluvy zmluvnými stranami a po 

zaplatení kúpnej ceny v plnej výške. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. 
 

Vyhlásenia zmluvných strán 
 

1.Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy ku dňu podpisu tejto zmluvy neviaznu žiadne 

práva tretích osôb. 

2.Kupujúci vyhlasuje, že predmet kúpy/ pozná, pozná ich stav, nemá pochybnosti o ich 

identifikácii na mieste samom. 

 

 

VII. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1. Túto zmluvu možno zrušiť len písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán alebo 

odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán od zmluvy. 

2. Predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade nesplnenia záväzku kupujúceho  a 

uvedeného v Čl. IV ods. 1, ods. 2 a v Čl. III ods. 2 tejto zmluvy. 

3. Kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade ak sa vyhlásenie predávajúceho podľa 

Čl. VI ods. 1 ukáže ako nepravdivé. 

4. Dňom určeným  v písomnej dohode zmluvných strán alebo dňom doručenia písomného 

odstúpenia od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane a za podmienok uvedených v ods. 2 a ods. 

3 tohto článku tejto zmluvy, sa táto zmluva zrušuje a obe zmluvné strany sú povinné navzájom 

si vydať všetko, čo dovtedy titulom plnenia podľa tejto zmluvy od druhej zmluvnej strany 

obdržali, tým nie sú dotknuté nároky oboch strán na náhradu škody. 

 

 

VIII. 
 

Náklady a poplatky spojené s prevodom vlastníctva  
 
1.Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva v 

prospech kupujúceho do príslušného katastra nehnuteľností znáša kupujúci. 

 

  

IX. 
 

Osobitné ustanovenie o zápise do katastra nehnuteľností 
 

1.Táto zmluva je vkladu schopnou listinou, na základe ktorej Katastrálny úrad v Sabinove, 

Správa katastra Sabinov založí nový list vlastníctva pre katastrálne územie krásna Lúka, Obec 

Krásna Lúka, okres Sabinov. 

 

 

X. 
 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán. 



2. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, od 

ktorého sú účastníci prejavmi svojej vôle podľa tejto zmluvy viazaní, tým nie je dotknuté 

ustanovenie o dni prevodu vlastníctva podľa Čl. V. ods. 1. 

3. Predávajúci a kupujúci zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy pred jej podpísaním 

podrobne oboznámili, že mu porozumeli a že táto zmluva je prejavom ich pravej a slobodnej 

vôle, čo na znak svojho bezvýhradného súhlasu s celým obsahom nižšie potvrdzujú svojimi 

vlastnoručnými podpismi. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku. Predávajúci obdrží 

jedno vyhotovenie, kupujúci obdrží jeden rovnopis. Zostávajúce dva rovnopisy sú určené pre 

podanie návrhu na vklad Katastrálnemu úradu  v Sabinove, Správe katastra Sabinov podľa Čl. 

V. ods. 3 tejto zmluvy. 

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej 

stránke predávajúceho a v centrálnom registri zmlúv. 

 

 

Za predávajúceho                        v Krásnej Lúke, dňa .............                 

Starosta obce Krásna Lúka Marko Osif 

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

 Za kupujúceho                               v Krásnej Lúke, dňa .............  

Marek Bujňák 

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

 


