
 

KÚPNA ZMLUVA 
(podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka - 

- zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
Kupujúci: 
Kupujúci v prvom rade: 

meno a priezvisko, titul:  Ľubomír Jankovič 
rodné priezvisko: Jankovič 

adresa trvalého pobytu:  Pusté Sady č. d. 238 
dátum narodenia:  05.05.1962 

rodné číslo:  620505/6011 
číslo OP: EA667469 

rodinný stav:  ženatý 
IBAN: SK57 0200 0000 0025 0118 1654 

BIC/ SWIFT code: SUBASKBX 
 

Kupujúci v druhom rade: 
meno a priezvisko, titul:  Lucia Jankovičová  

rodné priezvisko: Tvarožková 
adresa trvalého pobytu:  Pusté Sady č. d. 238 

dátum narodenia: 13.04.1983 
rodné číslo:  835413/6593 

číslo OP: EA665142 
rodinný stav:  vydatá 

IBAN: SK57 0200 0000 0025 0118 1654 
BIC/ SWIFT code: SUBASKBX 

 

Predávajúci 
názov: Obec Pusté Sady 
sídlo: Hlavná ul. 131, 925 54 Pusté Sady 
IČO: 800295 

IBAN: SK90 0200 0000 0000 0742 5132 
BIC/ SWIFT code: SUBASKBX 

zastúpený: Ing. Tomáš Nemeček – starosta obce 
 

Článok 1. 
Úvodné ustanovenie 

1. Táto  zmluva  sa  uzatvára v nadväznosti na uznesenie Obecného zastupiteľstva 
v Pustých Sadoch č. B/49/2015 zo dňa 10.12.2015, ktorým bol schválený prevod 
vlastníctva pozemku špecifikovaného v článku 2 tejto zmluvy na kupujúceho v prvom 
rade a kupujúceho v druhom rade (ďalej len „Kupujúci”) z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 zák č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.  

 

2. Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 
Predmetom prevodu je stará, dnes už nepoužívaná cesta, ktorá vedie krížom cez 
pozemky vo vlastníctve Kupujúceho, preto neprichádza do úvahy nadobudnutie tohto 
pozemku inou osobou, nakoľko toto by viedlo k znemožneniu riadneho užívania 

 



nehnuteľností Kupujúceho. Kupujúci zistil nedoriešený právny stav až z geometrického 
plánu č. 8/2015 zo dňa 11.05.2015, pozemky dlhodobo (od r. 2004) užíva ako vlastné 
a vynaložil nemalé úsilie ako aj vlastné prostriedky na to, aby predmetnú 
nehnuteľnosť zrekultivoval, nakoľko sa na pozemku nachádzal navezený odpad 
(čierna skládka). 

 
Článok 2. 

Dotknutá nehnuteľnosť 

Podľa zápisu na liste vlastníctva č. 1308 v katastrálnom území obce Pusté Sady patrí 
Predávajúcemu vlastnícke právo k nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 263/100 - ostatná 
plocha o výmere 988 m2 v podiele 1/1. 
 

Článok 3.  
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva Predávajúceho 

k nehnuteľnosti špecifikovanej v článku 2. tejto zmluvy (ďalej aj len „predmet kúpy”) 
v tam uvedenom rozsahu na Kupujúceho. 

2. Predávajúci dokladuje vlastníctvo nehnuteľnosti špecifikovanej v článku 2 tejto zmluvy 
v podiele 1/1, výpisom z LV 1308 v katastrálnom území obce Pusté Sady. 

 
Článok 4. 

Kúpna cena 

1. Kúpna cena predmetu kúpy je 3 210 EUR (slovom: Tritisícdvestodesať eur) a bola 
stanovená podľa znaleckého posudku znalca Ing. Petra Števulu, Mudrochova 17, 
Nitra, číslo 127/2015 zo dňa 12.06.2015 

2. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu podľa článku 4 ods. 1 tejto zmluvy na účet 
predávajúceho uvedený v záhlaví zmluvy v lehote 15 dní od podpísania tejto zmluvy 
oboma zmluvnými stranami. 

 
Článok 5. 

Preukázanie solventnosti a zaplatenie kúpnej ceny 

1. Kupujúci prijíma  podmienku, že v  lehote 15  dní od podpísania tejto zmluvy oboma 
zmluvnými stranami uhradí kúpnu cenu na účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy – inak má Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy. 

2. Kupujúci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa článku 5 ods. 1 
tejto zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia Predávajúceho o využití 
tohto práva Kupujúcemu. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje (§ 48 
ods. 2 Občianskeho zákonníka). 

 
Článok 6. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Kupujúci prehlasuje, že mu je stav nehnuteľnosti známy z okolností popísaných 
v článku 1 ods. 2 tejto zmluvy. Z tam popísaných skutočností nie je tiež aktuálne 
odovzdanie a prevzatie pozemku, ktorý je predmetom tejto zmluvy. 

2. Vlastníctvo k nehnuteľnostiam špecifikovaným v článku 2. tejto zmluvy, ktoré sú 
predmetom kúpy v zmysle tejto zmluvy, Kupujúci nadobudne dňom právoplatnosti 
rozhodnutia príslušného orgánu katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva 



k predmetu kúpy v prospech Kupujúceho. 

3. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech Kupujúceho 
podpíšu zmluvné strany zároveň s podpisom tejto kúpnej zmluvy. Predávajúci sa 
zaväzuje podať návrh na vklad vlastníckeho práva Kupujúceho bez zbytočného 
odkladu najneskôr však do troch dní po zaplatení celej kúpnej ceny stanovenej v čl. 4 
ods. 1 v lehote podľa článku 4 ods. 2 tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností znáša Kupujúci. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, so zmluvou sa 
oboznámili, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz svojej slobodnej a vážnej vôle pripájajú 
svoje podpisy. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v počte štyroch rovnopisov v slovenskom jazyku, 
pričom Predávajúci obdrží jedno vyhotovenie, Kupujúci prevezme taktiež jedno 
vyhotovenie a dve vyhotovenia sa použijú na účely konania o povolení vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

 
 
V Pustých Sadoch dňa 02.05.2016 
 

predávajúci:  kupujúci v prvom rade: 

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

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

Ing. Tomáš Nemeček – starosta obce  Ľubomír Jankovič, rod. Jankovič 
 

  kupujúci v druhom rade: 

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

  Lucia Jankovičová, rod. Tvarožková 

 
 


