
KÚPNA ZMLUVA 
(uzavretá podľa § 558 a násl. OZ) 

 
 medzi účastníkmi: 

 
 

 PREDÁVAJÚCI:  1. OBEC HALIGOVCE 
                                         Haligovce č. 124, 065 34 Haligovce 

                                  IČO: 00329878 
               Štatutárny zástupca: Volček Milan – starosta obce 
                                   (ďalej  predávajúci) 
                                                    a 
 

 KUPUJÚCI:      1. Bjalončík Matej rod. Bjalončík 
                              Nar............., r.č. .................. 
                              bytom: Haligovce č. 61, PSČ 065 34 
                          2. Bjalončíková Božena rod. Michnová 
                                Nar.............., r.č................... 
                                bytom: Haligovce 61, PSČ 065 34  
                              (ďalej kupujúci)   
 
 

 
Účastníci zmluvy sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy: 

 
     Podpísané zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy 
nakladať,  zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie 
je obmedzená a   právny úkon je robený v zákonom predpísanej forme. 
 

Čl.I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníctva  nehnuteľnosti zapísaných  v KN 

Správy katastra v Starej Ľubovni, k. ú. Haligovce na: 
 
 LV č. 1650  

a.) parc. KN-E č. 3098 o výmere 2038 m2, ostatné plochy 
     vedené pod B1  v celosti, vo vlastníctve  predávajúcej. 
 
2. Prevod nehnuteľností sa dohodol medzi predávajúcim a kupujúcim časť parcely   
     KN-E č. 3098 a to podľa geometrického plánu č. 135/11 zo dňa 28.03.2011   
     vyhotovený Geodéziou O.M., Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 21, 059 01 Spišská   
     Belá, IČO: 40124037 podľa dielu „5“ o výmere 125 m2. 
 
3. Tieto nehnuteľnosti vedené na LV č. 1650   vedené Katastrálnym úradom Prešov  

Správou katastra Stará Ľubovňa pre k. ú. Haligovce ako sú uvedené v odst. 1, čl. 
I., predávajúca Obec Haligovce, prehlasuje, že  sú v jej vlastníctve, a ktoré ich 
odpredáva  do spoluvlastníctva kupujúcim v 1. a 2. rade Matejovi Bjalončíkovi 
a Božene Bjalončíkovej obaja bytom Haligovce 61, každému v ½ k celku.  

 
                                                  
 



 
II. 

Zápis podľa geometrického plánu 
 

1. Kupujúci sú podielovými spoluvlastníkmi parc. KN-E č. 810 o výmere 1392 m2,   
    ktorú žiadajú zapísať podľa plánu č. 135/11 zo dňa 28.03.2011 
 

 
III. 

Cena nehnuteľnosti a splatnosť ceny. 
 

1. Predávajúce predávajú a kupujúci kupujú pozemky uvedené v čl. I. tejto zmluvy, 
všetko za dohodnutú kúpnu cenu 2.- € /slovom: dva eur/, ktorú takto obidve 
strany zhodne dohodli. 

 
2. Kupujúci uhradí dohodnutú cenu pozemkov  ako je uvedené v čl. I, ods.1,  

250.- € slovom: dvestopäťdesiat eur, pri podpise tejto kúpnej zmluvy všetkými  
účastníkmi.                   

                                                                            

 
Čl. IV. 

Prehlásenia zmluvných strán. 
 

1. Kupujúci prehlasujú, že nehnuteľnosti popísané v Čl. I. tejto zmluvy  kupujú od 
predávajúceho do spoluvlastníctva každý v ½ k celku. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že predmetné nehnuteľnosti predáva do podielového 
spoluvlastníctva  kupujúcim, každému v ½ k celku. 

3. Predávajúci sa zaväzuje, že prevádzané nehnuteľnosti prevedie do vlastníctva 
kupujúcim  podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti na Správe 
katastra v Starej Ľubovni do 3 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy 
a vyplatenia sumy 250.- € do pokladne predávajúceho. Vlastníctvo 
nehnuteľností nadobudnú kupujúci podľa katastrálneho zákona dňom zápisu 
vkladu v  KN. 

 
 

Čl. V. 
Osobitné ustanovenia 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne 
dlhy alebo iné ťarchy, a ruči za bezbremennosť predávaných nehnuteľností.            

2. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu podľa  
Čl.II. alebo v primeranej lehote určenej účastníkmi tejto zmluvy. 

 
Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia. 
 

             Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne 
bez uvedenia   sa do omylu na základe svojej vlastnej slobodnej vôle, že nie je 
uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a toto prehlásenie 
potvrdzujú svojimi podpismi. 



      
          Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch z toho každá strana dostane po 1 

rovnopise a 2 rovnopisy ostávajú pre potreby  príslušných orgánov. 
 

 
 

 V Haligovciach 11.07.2011                                          
 
 
Predávajúci. Obec Haligovce                                 Kupujúci: Matej Bjalončík 
  Milan Volček – starosta obce   vlastnoručne podpísané 
  vlastnoručne podpísané 
         Božena Bjalončíková 
         vlastnoručne podpísané
            
  
 
                                                                                                                     
                                                                                       

                                                                                                                           
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


