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Kúpna zmluva  
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  

uzatvorená v súlade s ustanovením §  588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  

 
 

Zmluvné strany 
      
Predávajúci: 
 
Obec:    Obec Nižný Hrabovec 
Sídlo:   Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec 
Štatutárny orgán:  Mgr. Marcela Pčolinská – starostka obce 
IČO:   00332593 
 
(ďalej len „Predávajúci“)     
 
 
Kupujúci 
 
Meno a priezvisko:  Anita Gažiová 
Rodné priezvisko: Gažiová 
Trvale bytom:   Nižný Hrabovec č. 639, 094 21 Nižný Hrabovec 
Dátum narodenia: 21.10.1985 
Rodné číslo:   856021/9932 
Štátna príslušnosť:  SR 
 
(ďalej len „Kupujúci“) 
 
(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 
 

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v nasledovnom 
znení (ďalej len „Kúpna zmluva“) 

 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom (vlastníkom s podielom  1/1 k celku 

nasledovných nehnuteľnosti) nehnuteľnosti evidovanej Okresným úradom Vranov nad 
Topľou, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1037, vedenom pre okres: Vranov nad 
Topľou, obec: Nižný Hrabovec, katastrálne územie: Nižný Hrabovec, konkrétne: 

 
- novovytvorenej parcely registra KN „C“, parc. č.:  č. 1179/4 o  výmere 43 m², druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, odčlenenej z pôvodnej parcely registra KN „E“, 
parc. č.: č. 691/1 o  výmere 1952 m², druh pozemku: ostatná plocha, a to geometrickým 
plánom č. 293/2020, vyhotoveným a autorizačne overeným dňa 7. mája 2021 Ing. 
Mariánom Urbanom (spoločnosťou GEODETUM s.r.o., so sídlom Námestie slobody 6, 093 
01 Vranov nad Topľou, IČO: 46526668), a úradne overeným dňa 21. mája 2021 Ing. 
Ľubomírom Perejdom pod č. G1-312-2021 

(ďalej ako „Nehnuteľnosť“). 
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2. Kupujúci je osobou, ktorá prejavila záujem o nadobudnutie vlastníckeho práva 
k Nehnuteľnosti za podmienok uvedených v Kúpnej zmluve. Kupujúci má  záujem nadobudnúť 
na podklade Kúpnej zmluvy Nehnuteľnosť do svojho výlučného vlastníctva. 

 
 

Článok II. 
Predmet Kúpnej zmluvy 

 
1. Predmetom Kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva Predávajúceho k Nehnuteľnosti na 

Kupujúceho, ktorý na podklade Kúpnej zmluvy nadobudne Nehnuteľnosť do svojho výlučného 
vlastníctva, t.j. stane sa vlastníkom Nehnuteľnosti v pomere 1/1 k celku Nehnuteľností. 

2. Nehnuteľnosť Predávajúci prevádza zo svojho vlastníctva z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len „zákon 
o majetku obcí“). Prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti bol schválený uznesením 
Obecného zastupiteľstva v Nižnom Hrabovci č. 26/2021 z 24. augusta 2021. 

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v 
Článku III. Kúpnej zmluvy.  

 
 

Článok III. 
Kúpna cena 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške10,- €/m², čo vo vzťahu k celkovej výmere 

Nehnuteľnosti predstavuje sumu celkom 430,- € (slovom štyristotridsať eur) (ďalej len 
„Kúpna cena“). 

2. Kúpna cena Nehnuteľnosti bola stanovená uznesením obecného zastupiteľstva Predávajúceho 
č. 26/2021 z 24. augusta 2021. 

3. Kúpna cena bude uhradená v hotovosti v deň podpisu Kúpnej zmluvy, o čom Predávajúci vydá 
Kupujúcemu písomné potvrdenie.  

 
 

Článok IV. 
Technický a právny stav Nehnuteľnosti 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že Predávajúci Kupujúceho oboznámil so stavom Nehnuteľnosti. 

Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia Nehnuteľnosti, na ktoré by 
Kupujúceho mal osobitne upozorniť. 

2. Predávajúci vyhlasuje a Kupujúci berie na vedomie, že ku dňu uzavretia Kúpnej zmluvy  
neviaznu na Nehnuteľnosti žiadne ťarchy. 
 
 

 
Článok V. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 
 
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Nehnuteľnosti Kupujúci nadobudne na 

základe právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru, 
o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho do katastra nehnuteľnosti. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností je na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor oprávnená v súlade s § 30 ods. 
1 a 2 zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej len „katastrálny zákon“) podať ktorákoľvek zo 
zmluvných strán. Prípadný poplatok za návrh na vklad znáša Kupujúci. 
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3. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebude povolený vklad vlastníckeho práva k 
Nehnuteľnosti v prospech Kupujúceho do katastra nehnuteľností, zmluvné strany sa zaväzujú 
poskytnúť si navzájom potrebnú súčinnosť, aby bol vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností povolený. 

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií)(ďalej len „zákon o slobode informácií“), čo zmluvné strany berú na vedomie a 
dávajú súhlas s jej zverejnením.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť v deň nasledujúci po jej zverejnení v 
súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona o slobode informácií. 

3. Kúpna zmluva nadobúda účinky dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného 
okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech 
Kupujúceho do katastra nehnuteľností.  

4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v Kúpnej zmluve sa riadia všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Kúpna zmluva sa spravuje 
slovenským právnym poriadkom. 

5. Kúpna zmluva môže byť zmenená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to formou 
písomných, chronologicky očíslovaných dodatkov. 

6. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Kúpnej zmluvy alebo jej časť stane neplatným, 
neúčinným alebo nevynútiteľným, nebude mať táto neplatnosť, neúčinnosť či nevynútiteľnosť 
vplyv na platnosť, účinnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy alebo ich 
časti. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si navzájom všetku potrebnú 
súčinnosť a nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenia takým ustanovením, 
aby bol splnený účel a predmet Kúpnej zmluvy. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav 
vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je 
urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Kúpnu zmluvu prečítali, jej 
ustanoveniam rozumejú, Kúpnu zmluvu považujú za obojstranne vyváženú a bez výhrad 
súhlasia s jej obsahom. 

8. Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre konanie 
na okresnom úrade, katastrálnom odbore, a po jednom rovnopise dostane každý účastník 
Kúpnej zmluvy. 

 
 

Predávajúci            Kupujúci 
 

V N. Hrabovci, dňa 11.10.2021                 V N. Hrabovci, dňa 11.10.2021   
 
 

..................................................................................        .................................................................................. 
Obec Nižný Hrabovec                                            Anita Gažiová, rod. Gažiová 
Mgr. Marcela Pčolinská 
starostka obce   
    

 
 
Prílohy :    

− Geometrický plán; 

− Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 26/2021 


