
K ú p n a   z m l u v a 

uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: 

 

Predávajúci 

Obec Haligovce so sídlom Haligovce 124, PSČ 065 34 Veľká Lesná 

zastúpená starostom obce Milanom Volčekom 

IČO : 00329878, /ďalej len predávajúci/ 

 

Kupujúca: 

Džurňáková Mária, rod.Michnová, nar. .................., r.č. ......................., trvale bytom Haligovce 

č.79, SR, /ďalej ako kupujúca/ 

 

Čl.I 

 

Predmet kúpnej zmluvy 

 

1./Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej na liste 

vlastníctva č.1650 Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pre obec 

Haligovce, katastrálne územie Haligovce, ako pozemok parcela registra „E“ číslo 3097 druh 

pozemku ostatné plochy o výmere 655 m2, podľa zápisu na str.B1/ v celosti. 

2./Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť – pozemok uvedený v bode 1./ zmluvy, 

ktorý predávajúci odpredáva kupujúcej a kupujúca ho kupuje do svojho výlučného vlastníctva 

v celosti. 

4./ Predaj prebytočného majetku obce bol  schválený uznesením obecného zastupiteľstva 

obce Haligovce č.39 zo dňa: 07.05.2015 v súlade s §9a ods.8 písm.e/ zákona č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších  predpisov /novela č.258/2009 Z.z./ z dôvodu osobitného 

zreteľa. 

5./ Zámer predať prebytočný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol 

zverejnený na internetovej stránke obce Haligovce dňa: 19.04.2015 
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Čl.II 

Kúpna cena a platobné podmienky 

1./Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpnej zmluvy v súlade 

s uznesením obecného zastupiteľstva v Haligovciach vo výške 2,- eura /m2, t.j. za predmet 

kúpy vo výmere 655 m2 je kúpna cena vo výške 1 310,-eur /slovom jedentisíc tristodesať 

eur/. 

2./ Kupujúca je povinná zaplatiť kúpnu cenu do troch dní od podpísania kúpnej zmluvy 

v hotovosti,  do pokladne Obecného úradu v Haligovciach. 

3./  Zmluvné strany vyhlasujú, že takto dohodnutá kúpna cena je konečná a jej zaplatením zo 

strany kupujúcej, účastníci zmluvy z tohto titulu nebudú mať voči sebe ani teraz, ani 

v budúcnosti žiadne ďalšie finančné nároky. 

 

Čl.III 

Všeobecné ustanovenia 

1./ Predávajúci prehlasuje, že sa voči nemu nezačalo a ani nezačne exekučné konanie, 

konkurzné konanie, súdne alebo trestné konanie, výsledkom ktorého  by mohlo byť 

akékoľvek obmedzenie výkonu vlastníckeho práva k predávanej nehnuteľností, ktorá je 

predmetom kúpy a predaja podľa tejto zmluvy. 

2./ Kupujúca prehlasuje, že je oboznámená so stavom prevádzanej nehnuteľnosti a  kupuje ju 

v takom stave v akom sa nachádza v deň podpisu tejto kúpnej zmluvy. 

3./Predávajúci má právo jednostranne odstúpiť od zmluvy, ak kupujúca nedodrží ustanovenia 

čl. II.  tejto zmluvy. 

4./ Zmluvné strany prehlasujú, že ku dňu podpisu zmluvy na nehnuteľnosti, ktorá je 

predmetom prevodu, neviaznu žiadne  ťarchy a vecné bremená, alebo iné obmedzenia, že 

nehnuteľnosť nie je predmetom súdneho konania, môžu s ňou voľne disponovať, zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená, právny prejav je určitý, zrozumiteľný a právny  úkon je vyhotovený 

v predpísanej forme. 

5./ Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.  

Vecno-právne účinky zmluvy nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu 

Stará Ľubovňa, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností. 
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6./Zmluvné strany týmto prehlasujú a berú na vedomie, že sú svojimi zmluvnými prejavmi 

viazané odo dňa podpisu tejto zmluvy až do právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Predávajúci nie je oprávnený odo dňa podpisu 

tejto zmluvy predmet prevodu prenajímať, scudziť, založiť alebo inak s ním nakladať tak, že 

by zabránil povoleniu vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Taký právny úkon 

bude považovaný za neplatný od začiatku. 

7./ Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené s prevodom nehnuteľností uhradí 

kupujúca v celom rozsahu. 

Zmluva bola  vyhotovená v 4-roch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Po 

podpísaní zmluvy, dve vyhotovenia zmluvy sú určené pre zmluvné strany  a dve  vyhotovenia 

zmluvy sú určené pre katastrálne konanie na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, katastrálnom 

odbore. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu, že 

sa zrovnáva s ich skutočnou a slobodnou vôľou ju vlastnoručne podpísali. 

 

V Haligovciach dňa:  28.08.2015                                V Haligovciach dňa:  28.07.2015 

 

Predávajúci:                                                                      Kupujúci:  

vlastnoručný podpis, pečiatka                                                vlastnoručný podpis 

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

Obec Haligovce, zastúpená  Mária Džurňáková 

starostom Obce  Milanom Volčekom 
 

 

 

 

 

 

 


