
Kúpna zmluva  
 
 

I. Obec Kočovce, Slovenská republika 

Adresa: 
IČO: 
Zastúpená štatutárnym 
orgánom: 

916 31, Kočovce 280 
 00 311 685 
 
Ing. Ján Tupý - starosta 

ako predávajúci na strane jednej (ďalej len „Predávajúci“) 

 
a 
 

II. Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. 

So sídlom: 
IČO: 
zapísaná: 
zastúpená:  

Kočovce 228, 916 31 Kočovce 
36 326 739 
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 13573 
Ing. Peter Bustin - konateľ  

ako kupujúci na strane druhej (ďalej len „Kupujúci”a spolu s Predávajúcim ďalej len „Zmluvné strany“) 

 
uzatvárajú v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto 

 
kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“): 

 
 
 Článok I. 
 Úvodné ustanovenie 
 
 Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese: Nové Mesto nad 
Váhom, obec: Kočovce, katastrálne územie: Rakoľuby, zapísanej v evidencii Okresného úradu Nové Mesto 
nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 680 a to konkrétne: pozemku parc. registra „C“ č. 
235/1 o výmere 2530 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v podiele 1/1 (ďalej len 
„Pozemok”). 

 
Článok II. 

Geometrický plán 
 

Zmluvné strany požiadali obchodnú spoločnosť GEOPLAN Trenčín s.r.o., IČO: 34 125 361, so 
sídlom Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, ktorá následne poverila Ing. Petra Múčku (ďalej len „Ing. Múčka“) 
o vyhotovenie geometrického plánu na zameranie pozemku parc. reg. „C“ č. 235/1 o výmere 2530 m2, na 
ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, chodník a nekryté 
parkovisko - na oddelenie pozemkov parc. reg. „C“ č. 235/3 a č. 235/4. Dňa 08.10.2013 Ing. Múčka 
vyhotovil geometrický plán č. 34125361-98/2013, mapový list č. Nové Mesto nad Váhom 4-8/4, 4-9/2, 
ktorý autorizačne overila dňa 08. 10. 2013 Ing. Janka Dobiašová a ktorý bol následne úradne overený 
Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, dňa 16.10.2013 pod č. 612/2013 (ďalej len 
„Geometrický plán”). Zmluvné strany žiadajú o prevedenie Geometrického plánu do katastra 
nehnuteľností. Na základe Geometrického plánu boli oddelené časti Pozemku  označené ako parcela reg. 
„C“ č. 235/3 o výmere 808 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcela reg. „C“ č. 235/4 
o výmere 41 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na základe čoho vznikli novovytvorené 
parcely:  

a) parcela reg. „C“ č. 235/1 o výmere 1681 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, 

b) parcela reg. „C“ č. 235/3 o výmere 808 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, 

c) parcela reg. „C“ č. 235/4 o výmere 41 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria. 
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Článok III. 

 Predmet Zmluvy 
  

1. Zmluvou Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva Kupujúcemu odčlenenú časť 
Pozemku o výmere 1681 m2 v zmysle Geometrického plánu označenú ako parcela reg. „C“ č. 235/1 o 
výmere 1681 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcu sa v katastrálnom území 
Rakoľuby, (ďalej len „Predmet kúpy”) v celosti v podiele 1/1 za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. 
V. Zmluvy a Kupujúci kupuje od Predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva Predmet kúpy v celosti v 
podiele 1/1 za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. V. Zmluvy. 

2. Na základe tohto prevodu vo výlučnom vlastníctve Predávajúceho zostane (i) novovytvorená 
parcela reg. „C“ č. 235/3 o výmere 808 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v 
k.ú. Rakoľuby a (ii) novovytvorená parcela reg. „C“ č. 235/4 o výmere 41 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v k. ú. Rakoľuby. 

3. Predmet kúpy bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 166/2013, vyhotoveným súdnym 
znalcom Ing. Evou Seifertovou dňa 23. 10. 2013 na sumu vo výške 9.000,- EUR (ďalej len "Znalecký 
posudok"). Znalecký posudok tvorí prílohu tejto Zmluvy. 

4. V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol prevod 
Predmetu kúpy schválený obecným zastupiteľstvom Predávajúceho dňa 13.12.2013 uznesením OZ č. 
93/2013. (ďalej len "Uznesenie OZ"). Uznesenie OZ tvorí prílohu tejto Zmluvy.  
 
 Článok IV. 

Stav Predmetu kúpy 
 

1. Predávajúci týmto vyhlasuje, že: 
a) mu nie sú známe také vady a poškodenia Predmetu kúpy, na ktoré by mal Kupujúceho osobitne 

upozorniť, 
b) sa na Predmete kúpy nenachádzajú vedenia elektrických, optických prípadne iných káblových 

vedení a nenachádzajú sa tu žiadne verejné, zavlažovacie (hydromeliorácie) ani iné siete, okrem 
tých, ktoré sú zaznačené v Geometrickom pláne a s ktorými sa mal Kupujúci možnosť oboznámiť 
pri obhliadke Predmetu kúpy (článok IV. ods. 2 Zmluvy), 

c) Predmetom kúpy neprechádza kanalizačné alebo iné verejné potrubie, okrem tých, ktoré sú 
zaznačené v Geometrickom pláne a s ktorými sa mal Kupujúci možnosť oboznámiť pri obhliadke 
Predmetu kúpy (článok IV. ods. 2 Zmluvy), 

d) Predmet kúpy nemá žiadne ekologické vady. 
V prípade, ak sa ktorékoľvek vyhlásenie Predávajúceho ukáže ako nepravdivé, je Kupujúci oprávnený 
odstúpiť od Zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť bezodkladne Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu. 

2. Kupujúci týmto vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy oboznámil so stavom Predmetu kúpy, 
tento stav mu je dobre známy a Predmet kúpy v tomto stave nadobúda. 
 
 Článok V. 
 Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia 
 

1. Dohodnutá kúpna cena za prevod Predmetu kúpy predstavuje sumu vo výške 10.000,- EUR 
(slovom desaťtisíc EUR) (ďalej ako „Kúpna cena“). 

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že Kúpnu cenu uvedenú v bode 1 dohodli v súlade s  ust. § 589 
Občianskeho zákonníka a zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo výške 
stanovenej Znaleckým posudkom. 

 3. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu za Predmet kúpy Kúpnu cenu 
vo výške 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc EUR) na účet vedený v Prima banka Slovensko, a. s. č. účtu 
5806621001/5600, a to najneskôr do 7 pracovných dní, odo dňa podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnými 
stranami. 

4. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že poplatky spojené s overením podpisov na tejto Zmluve 
bude znášať Predávajúci a správne poplatky spojené so zápisom vlastníckeho práva k Predmetu kúpy v 
prospech Kupujúceho bude znášať Kupujúci. 
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Článok VI. 

Osobitné ubezpečenia Zmluvných strán 
 
 1. Zmluvné strany sa zaväzujú pravdivo informovať o dôležitých otázkach prevodu Predmetu 
kúpy podľa Zmluvy, a to vrátane vyhlásení uvedených nižšie. 
  2. Zmluvné strany prehlasujú, že im je známa skutočnosť, že k Pozemku je v súčasnosti zriadené 
vecné bremeno spočívajúce v práve zriadenia a umiestnenia prípojky a rozvodu pitnej vody, prípojky STL 
plynu, prípojky NN k RS plynu a príjazd k regulačnej stanici plynu podľa geometrického plánu č. 
024/2011, ako aj vstup a vjazd k nehnuteľnosti v prospech vlastníka parc. reg. „C“ č.  91/1, 91/8, 91/16, 
91/27, 91/44, 91/45, 91/46, 91/47, 91/48, 91/49, stavieb na parc. reg. „C“ č.  91/44, 91/45, 91/46, 91/47, 
91/48, 91/49 ako aj v prospech vlastníka parc. reg. „C“ č. 91/7, 91/28, 91/50, 91/51, 91/52, 91/53 a 
stavieb na parc. reg. „C“ č.  91/53, 91/52, podľa V 1819/2012 zo dňa 24.8.2012 (ďalej len "Vecné 
bremeno"). Kupujúci vyhlasuje, že  si je plne vedomý práv a povinností, ktoré pre neho z Vecného 
bremena vyplývajú. 

3. Predávajúci sa zaväzuje najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Kupujúcemu plány 
uloženia elektroenergetických stavieb a zariadení nachádzajúcich sa na Predmete kúpy. 
  4. Zmluvné strany prehlasujú že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe 
žiadne okolnosti, ktoré by túto voľnosť obmedzovali, okrem práv a záväzkov uvedených v článku VI ods. 
2 Zmluvy. 
  5. Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený s Predmetom kúpy nakladať v plnom rozsahu. 
Predávajúci prehlasuje, že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov verejnej správy, 
ani žiadne zmluvy alebo dohody, v dôsledku ktorých by bolo alebo by mohlo byť vlastnícke právo 
Predávajúceho k Predmetu kúpy akýmkoľvek spôsobom obmedzené alebo ohrozené, alebo by 
obmedzovali alebo mohli obmedzovať jeho právo nakladať s Predmetom kúpy podľa Zmluvy, okrem 
práv a záväzkov uvedených v článku VI ods. 2 Zmluvy. Predávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, 
že by si tretia osoba (osoby) uplatňovala akékoľvek právo z akéhokoľvek titulu k Predmetu kúpy, okrem 
práv a záväzkov uvedených v článku VI ods. 2 Zmluvy. 
  6. Predávajúci ďalej prehlasuje, že na Predmete kúpy neviaznu žiadne iné vecné bremená,  žiadne 
ťarchy, dlhy, nájomné práva a ani žiadne iné práva (nároky) tretích osôb okrem práv a záväzkov 
uvedených v článku VI ods. 2 Zmluvy. 
 7. Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok 
neplatnosť Zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť Zmluvy alebo riadne plnenie ich povinností 
a záväzkov voči druhej zmluvnej strane podľa Zmluvy. 
   8. Kupujúci vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli ohroziť splnenie jeho 
záväzku zaplatiť kúpnu cenu podľa Zmluvy. 
   9. Ak sa preukáže nepravdivosť niektorého z vyhlásení daného niektorou zmluvnou stranou v 
Zmluve alebo ak niektorá zmluvná strana poruší niektorú z povinností uvedených v Zmluve, zaväzuje sa 
nahradiť druhej zmluvnej strane škodu v celom rozsahu, ktorá dotknutej strane vznikla. Nárok na 
náhradu škody ani právo odstúpiť od Zmluvy tým nie je dotknuté. 
 
 Článok VII. 

Nadobudnutie vlastníctva k Predmetu kúpy 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho do 
katastra nehnuteľností na základe Zmluvy podajú Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny 
odbor do troch dní odo dňa podpisu Zmluvy. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním Zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi 
viazané až do rozhodnutia Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor o povolení alebo 
zamietnutí vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy.    

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Predmetu kúpy nadobudne Kupujúci 
až vkladom do katastra nehnuteľností, vedeného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálny 
odbor a právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia 
Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor o jeho povolení.  

4. V prípade, ak by Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor rozhodol 
o zamietnutí alebo o zastavení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho do 
katastra nehnuteľností podľa Zmluvy, Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť Kupujúcemu 
v odvolacom konaní proti rozhodnutiu o zastavení alebo zamietnutí konania o návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností alebo opätovne bezodkladne, najneskoršie do 3 dní od 
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doručenia výzvy Kupujúceho podpísať kúpnu zmluvu s Kupujúcim na Predmet kúpy za kúpnu cenu 
uvedenú v čl. V Zmluvy, inak Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy. 

5. Ak Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, preruší konanie o návrhu na 
vklad vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy, je Predávajúci 
povinný poskytnúť súčinnosť Kupujúcemu a odstrániť nedostatky Zmluvy a návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípadne jeho príloh. V prípade, ak Predávajúci neposkytne 
Kupujúcemu potrebnú súčinnosť a Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, zamietne 
návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech Kupujúceho do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy, je 
Predávajúci povinný opätovne bezodkladne, najneskoršie do 3 dní od doručenia výzvy Kupujúceho 
podpísať kúpnu zmluvu s Kupujúcim na Predmet kúpy za kúpnu cenu uvedenú v čl. V Zmluvy, inak má 
Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy. 

 
 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany podpisom Zmluvy zároveň potvrdzujú, že právny úkon je urobený 

v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je 
ničím obmedzená.  

2. Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán. 
3. Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami 

všeobecne záväzných právnych predpisov.  
4. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr 

stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. 
Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, 
ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní 
Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch z toho jeden pre Kupujúceho, jeden pre 
Predávajúceho a dva pre Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka. Účinky prevodu 
vlastníckeho práva k Predmetu kúpy podľa Zmluvy nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia 
Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva 
v prospech Kupujúceho k Predmetu kúpy do katastra nehnuteľností v Slovenskej republike. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že Zmluva je 
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
 
V Kočovciach, dňa 16.12. 2013  
 
 
Predávajúci:      Kupujúci: 
 
 
 
 
 

Ing. Ján Tupý 
starosta 

Obec Kočovce 
 

 
 

 
 

    Ing. Peter Bustin 
konateľ 

Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o. 

 
 
 
 
Prílohy:  1. Výpis z obchodného registra Kupujúceho 
  2. Geometrický plán č.: 34125361-98/2013 

 3. Výpis z Uznesenia Obecného zastupiteľstva 
 4. Znalecký posudok 


