
 
 

 

K Ú P N A   Z M L U V A 
 

                    

Napísaná v Haligovciach  dňa 08.06.2012 ( ôsmeho júna  dvetisícdvanásť) , ktorú uzavreli: 

 

Odpredávajúci: 
Obec Haligovce, IČO: 00 329 878,  na základe osvedčenia o zvolení za starostu Obce 

Haligovce zo dňa 27.11.2010 v zastúpení starostom obce: Milan Volček, rod. Volček, nar. 

...................., bytom Haligovce č. 191  

 

Kupujúci: 
Ján D ž u r ň á k , rod. Džurňák, nar. ................, rod. č. ................., bytom Haligovce č. 115  

Mária D ž u r ň á k o v á, rod. Michnová, nar. .........................., rod.č. ......................., 

bytom Haligovce č. 115  

 

ktorí po vyhlásení, že sú spôsobilí na právne úkony a že ich zmluvná voľnosť nakladať s 

predmetom zmluvy nie je obmedzená, uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito, túto: 

 

 

 

k ú p n u    z m l u v u 
 

 

I. 
Odpredávajúci Obec Haligovce, IČO: 00 329 878,  je  výlučným vlastníkom  

nehnuteľnosti v katastrálnom území H a l i g o v c e, ktoré sú zapísané v katastri 

nehnuteľnosti na LV č. 1  parcely registra „C“ evidované na  katastrálnej mape parc. č. 321/3 

zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 54 m2, parc.č. 322/1 TTP vo výmere 636 m2, parc.č. 

324/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 58 m2 pod B 1 v celosti a na LV č. 1638  

parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu  parc. č. 1332/3 TTP vo výmere 

181 m2 pod B 1 v celosti. 

   

ll. 

 Odpredávajúci Obec Haligovce, IČO: 00 329 878, touto zmluvou  odpredáva 

nehnuteľnosti špecifikované  v bode I. tejto zmluvy do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželom Jánovi Džurňákovi a Márii Džurňákovej, rod. Michnovej.  

 

lll. 

 Kupujúci Ján  Džurňák  a Mária  Džurňáková, rod. Michnová touto zmluvou  kupujú 

nehnuteľností  opísané  v bode l. tejto zmluvy do svojho bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov za kúpnu cenu schválenú Obecným zastupiteľstvom v Haligovciach.  

 

 

 

 

lV. 
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 Hodnota odpredávaných  nehnuteľnosti bola stanovená  a  Obecným zastupiteľstvom 

v Haligovciach dňa 28.04.2012  schválená Uznesením č. II/2012   v hodnote 2 eur/1 m2 , čo 

pri výmere 929 m2 predstavuje kúpnu cenu 1 858,00 eur slovom: 

jedentisícosemstopäťdesiatosem eur, ktorá bude vyplatená Obci Haligovce  zložením 

v hotovosti do pokladne Obce Haligovce po podpísaní tejto kúpnej zmluvy,  čo odpredávajúci 

a kupujúci potvrdzujú podpísaním tejto zmluvy. 

 

V. 

Zámer Obce Haligovce previesť vlastníctvo z majetku Obce Haligovce na Jána 

Džurňáka a Máriu Džurňákovú, rod. Michnovú bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 

08.06.2012 a to spôsobom podľa § 9a  ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov.  

Obecné zastupiteľstvo Obce Haligovce na svojom zasadnutí dňa 28.04.2012 

prejednalo žiadosť Jána Džurňáka a Márie Džurňákovej, rod. Michnovej o odkúpenie 

nehnuteľností, ktoré sú špecifikované v bode I. tejto zmluvy s odôvodnením, že uvedené 

nehnuteľnosti dlhodobo využívajú a sú v zastavanej časti ich dvora a pod stavbami vo   

vlastníctve kupujúcich. 

  Uznesením č. II/2012  zo dňa 28.04.2012  Obecné zastupiteľstvo Obce Haligovce  

schválilo odpredaj nehnuteľností,   ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1  

parcely registra „C“ evidované na  katastrálnej mape parc. č. 321/3 zastavané plochy 

a nádvoria  vo výmere 54 m2, parc.č. 322/1 TTP vo výmere 636 m2, parc.č. 324/2 zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 58 m2 pod B 1 v celosti a na LV č. 1638  parcely registra „E“ 

evidované na mape určeného operátu  parc. č. 1332/3 TTP vo výmere 181 m2 pod B 1 

v celosti,  kupujúcim  Jánovi   Džurňákovi   a Márii  Džurňákovej, rod. Michnovej  v hodnote 

2 eur/1 m2 , čo pri výmere 929 m2 predstavuje kúpnu cenu 1 858,00 eur.   

 

VI. . 

  Odpredávajúci prehlasuje, že na nehnuteľnostiach  neviaznu žiadne dlhy a vecné 

bremená a kupujúci prehlasujú, že so stavom nehnuteľnosti boli oboznámení pred 

uzatvorením tejto zmluvy, nehnuteľností  dobre poznajú a tieto  kupujú v takom stave, v akom 

sa nachádzajú v čase uzavretia tejto zmluvy. 

 

VlI. 

  Zmluvné strany berú na vedomie, že účinky tejto zmluvy nastanú právoplatnosťou 

rozhodnutia Katastrálneho úradu v Prešove, Správy katastra v Starej Ľubovni o povolení 

vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti. Do tejto doby sú účastníci zmluvy 

viazaní svojimi prejavmi a vlastnícke právo k prevádzaným  nehnuteľnostiam  prechádza na 

kupujúcich až dňom vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti. Zmluvné strany 

s týmto vkladom súhlasia. 

  

VllI. 
 Na základe tejto zmluvy vykoná Katastrálny úrad v Prešove, Správa katastra v Starej 

Ľubovni vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti na nehnuteľnosti  opísané  v bode 

l. tejto zmluvy v prospech kupujúcich  Jána Džurňáka  a Márie  Džurňákovej, rod. Michnovej. 
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IX. 
 Zmluvné strany po prečítaní znenia zmluvy vyhlasujú, že jej obsah zreteľne vyjadruje 

ich slobodnú, vážnu a ničím neobmedzenú vôľu, ako aj to, že zmluva nebola uzatvorená 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

  O tom bola kúpna zmluva napísaná, účastníkom prečítaná a vysvetlená, nimi 

schválená a podpísaná.  

 

V Haligovciach, dňa 08.06.2012   

 

 

 
         podpísané v.r.                                                                                  podpísané v.r. 

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

Obec Haligovce                         Ján D ž u r ň á k 

v zastúpení starostom obce                                 kupujúci 

Milanom Volčekom 

odpredávajúci         
                                                                                                                 podpísané v.r. 

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

          Mária D ž u r ň á k o v á 

                           kupujúca 


