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KÚPNA ZMLUVA číslo ..../2017 
 

uzavretá v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona číslo 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov   

 
 
 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
 

Predávajúci Obec Veľké Chyndice,  
 951 54 Veľké Chyndice č. 50, IČO 00613983 v zastúpení starostom obce  
 Mgr.  Csaba Farkas, rodený Farkas,  
 narodený  17. 02. 1960, štátna príslušnosť SR,  
 bytom  Veľké Chyndice č. 76, PSČ 951 54  
        

 
(ďalej aj len ako ”predávajúci“)  

 
a 
 

Kupujúci (a)  Kristína Grausová, rod. Grausová 
   Prievozská 1308/17B, 821 09  Bratislava, Slovenská republika 
   Nar.: 14.03.1986 
   Rodné číslo:  
   štátny občan Slovenskej republiky 

     
 
(ďalej aj len ako ”kupujúci“). 

    
Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto kúpnej zmluvy: 

  
 
  

ČLÁNOK I.  
PREAMBULA. 

 
1.1 Predávajúci; Obec Veľké Chyndice je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v 

katastrálnom území Veľké Chyndice, obci Veľké Chyndice, okrese Nitra, ktorá je v právnom 
stave evidovaná na Okresnom úrade v Nitre, Katastrálnom odbore, na LV č. 679, Časť 
A Majetková podstata PARCELY registra "C" evidované na mape určeného operátu parcelné 
číslo 78/6, výmera 690 m2 druh pozemku ostatná plocha v spoluvlastníckom podiele 1/1-ine k 
celku. Predávajúci vyhlasuje, že na pozemku neviaznu žiadne ťarchy (vecné bremeno, záložné 
právo či iné), v čase podpisu tejto zmluvy nie je prenajatý či poskytnutý do užívania tretej 
osobe, neexistuje vo vzťahu k nemu žiadny právny úkon, ktorý by obmedzoval či vylučoval 
právo predávajúceho s pozemkom nakladať a takýto právny stav pozemku predávajúci 
zachová v celom rozsahu až do nadobudnutia vlastníctva kupujúcim.   
 

ČLÁNOK II.  
PREDMET ZMLUVY. 

 
2.1     Predmetom tejto kúpnej zmluvy je pozemok parc. číslo 78/6, výmera 690m2 druh pozemku 

ostatné plochy, nachádzajúci sa v katastrálnom území Veľké Chyndice, obci Veľké Chyndice, 

admin
Text napísaný písacím strojom
6

admin
Text napísaný písacím strojom

admin
Text napísaný písacím strojom

admin
Text napísaný písacím strojom

admin
Text napísaný písacím strojom

admin
Text napísaný písacím strojom

admin
Text napísaný písacím strojom



- 2 - 

okrese Nitra, ktorý je v právnom stave  evidovaný na Okresnom úrade v Nitre, Katastrálnom 
odbore na LV č. 679, Časť A Majetková podstata, parcela registra "C", evidovaná na 
katastrálnej mape v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku. 

 
ČLÁNOK III. 

PREDÁVAJÚCI A KUPUJÚCI. 
 

 
3.1 Predávajúci Obec Veľké Chyndice pri tomto právnom úkone zastúpená starostom obce Mgr. 

Csabom Farkasom, touto kúpnou zmluvou v Článku II. Predmet zmluvy uvedený pozemok 
parcelné číslo 78/6 ostatné plochy nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľké Chyndice o 
výmere  690 m2 , v 1/1 – ne v pomere k celku, predáva do vlastníctva kupujúcej za ďalších 
dohodnutých podmienok v tejto kúpnej zmluve za dohodnutú kúpnu cenu. 

3.2 Kupujúci, Kristína Grausová, v Článku II. Predmet zmluvy uvedený pozemok parcelné číslo 78/6 
ostatné plochy o výmere 690 m2 v 1/1-ne v pomere k celku, kupuje a za ďalších dohodnutých 
podmienok v tejto kúpnej zmluve za dohodnutú kúpnu cenu preberá, a to do svojho výlučného 
vlastníctva. 

         
ČLÁNOK IV.  

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY. 
 
 

4.1       Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci predáva a kupujúci kupujú nehnuteľnosť  uvedenú 
v článku II. tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu, ktorá bola schválená Obecným 
zastupiteľstvom v rámci jeho rokovania o predloženom návrhu scudziť dotknutý pozemok. 
Výpis uznesenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na 
kúpnej cene vo výške 6.555,- €, slovom šesťtisícpäťstopäťdesiatpäť Euro, čo predstavuje 
9,50 Euro/m2. 

4.2 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v bode 4.1 tejto kúpnej zmluvy 
zaplatením dohodnutej kúpnej ceny do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru kupujúcej o tom, že kupujúca 
je neobmedzenou a výlučnou vlastníčkou predmetu prevodu na základe tejto zmluvy, a to  na 
účet obce Veľké Chyndice č. 2293445001/5600 v tvare IBAN SK27 5600 0000 0022 9344 
5001, variabilný symbol 032016 vedeného v pobočke PRIMA banka Vráble.  

 2293445001/5600  
 

ČLÁNOK V.  
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA, PRÁVNE ZÁRUKY, 

VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN. 
 
 

5.1     Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosť uvedenú v článku II. tejto kúpnej zmluvy 
v  spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku. 

5.2 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti dňom právoplatnosti 
rozhodnutia Okresného úradu Nitra, Katastrálneho odboru v Nitre o povolení vkladu do 
katastra nehnuteľností. 

5.3 Predávajúci ďalej vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne fyzické  alebo právnické osoby,  ktoré 
by si mohli uplatňovať akékoľvek právo na predmetných nehnuteľnostiach, alebo ich časti 
z akéhokoľvek právneho titulu, pričom toto právo tretích osôb by mohlo akokoľvek narušiť 
pokojné užívanie predmetu prevodu kupujúcou či vykonávanie akýchkoľvek vlastníckych 
práv k predmetu prevodu v budúcnosti.  

5.4      Kupujúci týmto vyhlasuje, že je oboznámený so stavom nehnuteľnosti obhliadkou, pričom túto 
nadobúda od predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva a  pozná skutkový a právny stav 
predmetnej nehnuteľnosti z opisu starostu obce v rámci jednaní o prevode. 
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5.5       Kupujúci, ďalej oznamuje a ubezpečuje predávajúceho, že nie je osobou, ktorá s odkazom na 
ustanovenie § 9a ods. 6 a 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, nie je oprávnená 
nadobudnúť prevádzanú nehnuteľnosť od predávajúceho, spôsobom zodpovedajúcim tejto 
zmluve a predchádzajúcim jej uzatvoreniu.  

5.6 Predávajúci vyhlasuje, že si k prevodu pozemku na základe tejto zmluvy vopred zabezpečil 
všetky potrebné súhlasy a stanoviská orgánov obce a jeho starosta ako štatutárny orgán je 
oprávnený uzavrieť túto zmluvu.  

  
 
 

ČLÁNOK VI.  
PLATNOSŤ, ÚČINNOSŤ  ZMLUVY, VLASTNÍCTVO. 

 
6.1  Zmluvné strany berú na vedomie, že táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej 

podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 
podľa § 47a, odsek 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

6.2  Návrh na vklad do katastra nehnuteľností na Okresný úrad Nitra,  Katastrálny odbor bude 
podaný bezodkladne po podpísaní tejto kúpnej zmluvy kupujúcou. Na základe tejto kúpnej 
zmluvy, po rozhodnutí o vklade vlastníctva, Okresný úrad Nitra, Katastrálny odbor zapíše 
kupujúcemu vlastnícke právo do príslušných častí na novozaložený list vlastníctva. 

   
ČLÁNOK VII.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA. 
 
7.1 Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých 

každý má platnosť originálu. Dve vyhotovenia tejto kúpnej zmluvy sa priložia k návrhu na 
vklad na Okresný úrad Nitra,  Katastrálny odbor, jedno vyhotovenie je určené pre kupujúcu, 
jedno vyhotovenie je určené pre predávajúceho. 

7.2 Práva a povinnosti vyplývajúce z tohto právneho úkonu a právne vzťahy touto kúpnou 
zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
účinného v Slovenskej republike v čase uzavretia tejto kúpnej zmluvy. 

7.3 Zmluvné strany podpisom tejto kúpnej zmluvy potvrdzujú, že sú oprávnené a spôsobilé s jej 
predmetom disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej zákonnej 
forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je 
ničím obmedzená. 

7.4 S obsahom tejto kúpnej zmluvy zmluvné strany súhlasia a vyhlasujú, že táto kúpna zmluva 
nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a túto kúpnu zmluvu uzavreli na 
základe ich slobodnej vôle. 

7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto kúpnu zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a 
bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. Súčasťou zmluvy je aj 
overená fotokópia uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorým bol schválený prevod predmetu 
zmluvy na kupujúcu.   

  
 
Vo Veľkých Chyndiciach, dňa ............................             
     
 
Predávajúci:                                        Kupujúci: 
                       
Obec Veľké Chyndice          Kristína Grausová     




