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Kúpna zmluva
č, 4O/L964 Zb. v platnom znení občiansky zákonník

obec senohrad
Sídlo: Senohrad ]-5]-, 962 43 Senohrad
rČo: 00320234
DIČ: 2O21L52606
ZasL. - Mgr. Olga Bartková - starosta
Bankový účet VÚg a.s. Bratislava
IBAN SK7L 0200 0000 0000 0L62 04]-2

r/

sa v súlade so zákonom é.40/1"964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení a
zákonom č. t62/Igg5 Z. z. katast,rá}ny zákon v platnom znení dohodlÍ na
nasledujúcom znení t,ejto zmluvy:

I. Predmet zmlurry

1. predávajúci t je výlučný vlastník nehnutefností - pozemku v k,Ú.
Senohrad - parc. č. cKN 2024/3 druh pozemku trvalý trávny porast o výmere
2236m2 ktorá je evidovaná na Iisle vlastníctva ě.]-106 a Parc. Č. CKN

4876/6 druh pozemku ostatné plochy o výmere l4g2m2 ktorá je evidovaná na
tiste vlastníctva ě.1 na strane A. majetkovej podstaty a na strane B,
vlastníctva na mene predávajúceho Obec Senohrad v podiele L/L k celku.

2. predávajúcí 2 le výlučný vlastnik nehnutefností - pozemku V k.Ú.
Senohrad - parc. č. cKN 68q druh pozemku trvalý trávny porast o výnnere
:-L7m2 ktorá je evidovaná na 1iste vlastníctva ě.356 na sLrane A,
majetkovej podstaty a na sLrane B, v]-astníctva na mene predávajúceho
Dolinský Jozef v podiele L/L k ce]_ku.

3. Na zák]ade geometrického plánu č. 48290289-I5/202L vyhotovený
Miroslava Laurošková GeoPlanML, Majerský rad 643/ 44, Krupina, 1ČO:

48290289, overený okresným úradom Krupína - katastrálny odbor pod Č,
!23/2o2L sa parcely C KN č. 2024/3 a 4816/6 zamerafi do novovytvorených
parciel c KN č. 2024/23 o výmere 465m2 druh trvalý trávny porast a

N



parcely C KN č. 4876/L8 o výmere 993m2 druh ostatné plochy.

4, Predávajúci 1 touto zmluvou predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje dosvojho výluČného vlastníctva v podiele l/l k ceti<u novovytvorenýpozemok v k.ú. Senohrad - parc. č. cKŇ 2o24/2g a 4876/].8 podla § 9a ods.1 písm.a) zb. zákona ě. t3l/Lgg]. o majetku obcí v pJ.atnom znení u.j.verejnou sútažou.

5. Predávajúci 2 touto zmluvou predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje dosvojho výlučného vlastníctva v podiele - ítt k celkď pozemok v k.ú.Senohrad - parc. č. CKN 688.

TT. Kúpna cena, platobné podmienky

2, KÚPna cena v sume 2.L95,25 € ako naJrryššie ponúknutá a vlrhodnotená voverejnej súťaŽi bude predávajúcemu 1 vyplatená zo strany kupujúcehov sÚlade so zákonom Č. 394/201.2, Z. z. o obmel<izenlr. pJ.aLí.e}: v }toťovots[1a Lo bezhotovostne na bankový účet uvedený z záhlavi zmluvy v deň, keď
Predávajúci J- Potrebný počet vyhotovení zmluvy s podpisom overeným podlaosobiLných predpisov odovzd.á kupujúcemu.

3. Kúpna cena v sume 3OO, - € bude predávajúcemu 2 vyplatená zo stranykuPujúceho v sÚlade so zákonom c}. 3g4/2a1.2 ?,, z., o obmeclzení. p^I.o.t:i_eb v
}t(:tov<.ls:rti, a to hotovostne k rukám v deň, keď predávajúci 2 potrebný početvYhotovení zmluvY s podpisom overeným podla osobitných predpisov odovzdá
kupuj úcemu.

3. Po uhradení celkovej dohodnutej kúpnej ceny podla podmienok tejtozm}uvy, nemajú účastnici vo veci kúpnej ceny, plaiobných a iných
Podmienok uvedených v teJto zmluve, ako aj medzí ními ústne dojednanýrniskutoČnosťami Pred uzatvorením tejto zmluvy, žiadnych nárokov anipožiadaviek do budúcna.

ITI. Vyhlásenie o zmluvnej volnosti

1, Predávajúci týmto vyhlasuje, že na prevádzanej nehnutelností neviaznuŽiadne dlhY, vecné bremená a ani iné právne povinnosti. Kupujúci sa sostavom nehnutefnosti riadne oboznámi1. Kupujťrci prehlasuj., žJ =o stavomkuPovane1 nehnutelnosti bol riadne oboznámený obhliadkou na míeste samoma že stav nehnutelnosti je mu dobre známy.

2. ÚČastnici zmluvy Prehlasujú, že táto zmluva sa zhoduje so súhlasnými,slobodnými a váŽnYmi prejavmi ich skutočnej vóle, že 
"*1r_,r, neuzavreli vtiesní ani v omYle, alebo za nápadne nevýhodných podmienok, že o obsahuzmluvY sa dohodli úplne tak, aby nedoš1o k roáporom, čo potvrdzujú

svojimi v]_astnoručnýrni podpismi na tejLo zm]_uve.

3. PredávaJúci 1 a uc1 su ,vnení. uzavrieť túto ZmJ-uwu niť
z ktoré im iěom uzavretie a te to].

Zml bo].o riadne rerokovan a schvá].ené všet anmJ- :

,t,



uznesením obecného zasť ťelstva ě. 2022 zo dňa 22 .02 .2022

zakonnou vacsanou § 9a ods. J-sm. a zb. zákona ě. t38/1991
o maietku obcí v lat,nom znení kde redložená a tená ka bola
ako jediná a najrry

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranamr
a účinnosť dňom .r.Jt"a,riúcim po je: zverejnení na internetovej stránke
a ťrradnej tauuti obce Senohrad. Povinné zvere;ňovanie zmlÚv vYPlýva z §

5a zákona č. 2lL/200o Z. z. o slobodnom prístupe k Ínformáciám v Platnom
zneni.

5. Zámer previesť majetok týmto spósobom bo]_a obec Povinná zverejniť
najmenej iS dní pred schvafovaním prevodu obecným zastupitel,stvom na

"rrói"i úradnej tabulí a na svojej internetovej stránke, dk ju má obec
zriáaónrr, priěom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby,
Obec t,úto skutočnosť svojím podpísom potvrdzuje.

5. Účastník zmluvy Obec Senohrad je povinnou osobou v zmysle zákona č,
2i-I/2OOo Z, z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení
a zmluva keď je zverejnená viacerými spósobmi, rozhodujúce je jej prvé
zverejnenie.
,7. predávajúci L touto 

"*rrrrro,, 
potvrdzule aj skutoČnosť, Že zmluva bola

zverejnená na úradnej tabuli v zákonnej lehote, čomu nasvedčuje aj
potvráenie obce, ktoré tvorí prílohu návrhu na vklad v]-astníckeho Práva
do katastra nehnutel,ností.

Iv. Návrh na zápis

t. účastníci tejto zmluvy navrhujú, aby podla obsahu zmluvy boJ- vYkonaný
v katastri nehnutefností na 1ist, vlasLníct,va zápis vlastníckeho Práva
k predmetu prevodu na návrh ktorejkofvek zo zmluvných st,rán.

V. Osobitné a závereěné dojednania
.,:,i

1. Táto zmfuva nadobúda platnosť dňom jej podpisania vŠetkými ÚČastníkmi.
K prevodu vlastníckeho práva a vecnému bremenu dójde dňom Povolenie
vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutelností, avŠak do tej dobY sú
zmluvné strany zmluvnými prejavmi dohodnutýnni v tejto zmluve viazanÍ. Len
v prípáde §orušenia dohodnutých podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvY
si zmluvné strany vyhradzujú právo odstúpiť od tejto zmluvy v zmYsle usL.
§ 48, ods. l a 2/ oučianskeho zákonníka a vzniká im povinnosť vrátiť si
vzájomné plnenia, inak je od t,ejt,o zmluvy možné odstúpiť len na základe
vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných strán.

2. tJčastnici zmluvy berú na vedomie , že v]_astnícke právo k Predmetu
zmluvy a vecné bremeno nadobudne predávajúci a kupujúci aŽ vkladom do
katastra nehnutefností vedeného prís}ušným katastráInym odborom Okresného
úradu a právne účinky vkladu do katastra nehnutel,ností vzníkajú na
základe právoplatného rozhodnutía katastrálneho odboru Okresného Úradu o
jeho povolení. V prípade, dk by katast,rálny odbor Okresného Úradu
rozhodol o zamietnutí alebo o zastavení konania o návrhu na vk]_ad do
katastra nehnuteInosti podla tejto zmluvy účastnici tejto zmluvy sú
povinní podpísať novú zmluvu k predmetu zm]uvy za podmienok dojednaných v



ť

tejto zmluve. Ak prísluŠný katast,rálny odbor okresného úradu preruší
konanie o návrhu na vklad do katastra nehnutelnosti podla tejto zmluvy,
ÚČastníci zmluvy sú povinni si poskytnúť súčinnosť druhej zmluvnej straňea odstrániť nedostatky zmluvy a návrhu na vklad práva do katastra
nehnutelností, prípadne jeho príloh.

^ !-Ý3. Učastníci zmluvy súčasne berú na vedomie, že sú povinní v zmysle ust.
§ ]-B ods. 3 zákona č. 5B2/2004 Z,z. o miestnych daniach a miestnom
PoPlat,ku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznámiť obci, ako
sPrávcovi dane do 30 dní odo dňa vydania rozhodnutia o povoJ_eni vk]_adu
vlastníckeho práva do kaLastra nehnutefností, prevod ktorých sa touto
zmluvou uskutočňuje a to za účelom dane z nehnutelnosti.

4. PoPlatok spojený s návrhom na vklad a poplatký spojené s overovaním
PodPisov hradia účastnici podla dohody na míeste a v čase podpisu tejto
zmluvy.

5. S]<utoČnosti výslovne neupravené touto zm]_uvou sa riadia ustanoveniami
ObČianskeho zákonníka v platnom zneni a súvisiacimi právnymi predpismi
s]_ovenského právneho poriadku.

6. Zm]-uvu je možné meniť a dopiňať len po vzájomnej dohode účast,níkov, a
Lo v písomnej forme formou dodatku.

1, Účastníci zmluvy súhlasia so spracovanim, zhromažd'ovanim,
Zaznamenávaním a uchovávaním ich osobných údajov uvedených v tejto zmluve
a jej prílohách v zmysle § 11 zákona č.t22/2013 Z.z. o ochrane osobných
Údajov a o zmene a doplneni niekt. zákonov v znení neskorších predpisov.

8. Táto zmluva bola v).pracovaná v piat,ich rovnopisoch, z'k:orých každý z
ÚČastníkov obdrži jedno vyhotovenie a dve vyhotovenia sú určené pre
potreby Okresného Úradu, katastrálny odbor spolu s návrhom na vklad.

v senohrade, dňa ..3.q :W:.29|2....2022

Predávajúci Kupujúci

\..'
Mgr. O19a Bartková MateJka Lukáš
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