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KÚPNA ZMLUVA 

spolu s Dohodou o zrušení vecného bremena 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

1.1 Mária Hrtúsová, rod. Odrobiňáková bydlisko: Korňa, Vyšná Korňa č. 760,  

 PSČ: 023 21 

nar.: 17. 11. 1979 

r.č.: ..................................................................... 

štátna príslušnosť slovenská 

 

1.2 Rudolf Hrtús, rod. Hrtús bydlisko: Korňa, Vyšná Korňa č. 709,  

 PSČ: 023 21 

nar.: 13. 05. 1976 

r.č.: ..................................................................... 

štátna príslušnosť slovenská 

 

1.3 Mária Kontríková, rod. Jakubíková bydlisko: Korňa, Nižná Korňa č. 702,  

 PSČ: 023 21 

nar.: 10.12.1954 

r.č.: ..................................................................... 

štátna príslušnosť slovenská 

 

1.4 Korzo Korňa, s.r.o. sídlo: Korňa, Vyšná Korňa č. 731, PSČ: 023 21 

IČO: 51 980 401 

zastúpená konateľom: Martinom Kontríkom, 

r.č.:.............................., nar.:................................. 

bytom:.................................................................. 

štátna príslušnosť slovenská 

 

1.5 Oto Gregor, rod. Gregor bydlisko: Bratislava, P. Horova 28,  

 PSČ: 841 08 

nar.: 20. 03. 1960 

r.č.: ..................................................................... 
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štátna príslušnosť slovenská 

a manželka 

1.6  Eva Gregorová, rod. Dušalová bydlisko: Bratislava, P. Horova 28,  

 PSČ: 841 08 

nar.: 12. 04. 1963 

r.č.: ..................................................................... 

štátna príslušnosť slovenská 

 

ďalej ako „predávajúci“ 

 

a 

 

1.7 Obec Korňa sídlo: Korňa, Vyšná Korňa č. 517, PSČ: 023 21 

IČO: 00314064 

DIČ: 2020553062 

zastúpená starostkou obce, Ing. Mariannou 

Bebčákovou, rod. Jendriskovou, r.č.: 

825107/7604, nar.: 07.01.1982, bytom Korňa, 

Vyšná Korňa č. 608, 023 21, občan SR, č. OP: 

HN965136 

 

  ďalej ako „kupujúci“ 

a 

 

 

1.8  Mária Odrobiňáková, rod. Hrtusová bydlisko: Korňa, Vyšná Korňa 760, PSČ: 023 21 

nar.: 06. 12. 1945 

r.č.: ..................................................................... 

občan SR 

 

ďalej ako „oprávnená z vecného bremena“ 

 

 

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanoveniami §§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto kúpnu zmluvu a v súlade s 



 

3 

 

ustanoveniami § 151p zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len 

„Občiansky zákonník“) túto dohodu so zrušením práva z vecného bremena. 

 

 

II. 

Preambula 

 

2.1 Predávajúci Mária Hrtúsová, rod. Odrobiňáková a Rudolf Hrtús sú podielovými 

spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v katastrálnom území Korňa – novovytvorenej parcele: 

 KN-C č. 3649/2, druh pozemku orná pôda, o výmere 2m², vytvorená z časti parcele KN-C 

č. 3649, zapísaná na liste vlastníctva č. 461, pod B1 Mária Hrtúsová v rozsahu 

spoluvlastníckeho podielu 1/2-ina, pod B2 Rudolf Hrtús v rozsahu spoluvlastníckeho 

podielu 1/4-ina, pod B3 Mária Hrtúsová v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina, súčet 

podielov sa rovná 1/1-ine, parcela bola vytvorená geometrickým plánom č. 144/2019, dňa 

27.06.2019, (novovytvorená parcela KN-C č. 3649/2 ďalej len „predmet kúpy“). 

 

2.2   Predávajúca Korzo Koňa je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území 

Korňa – novovytvorenej parcele: KN-C č. 3674/5, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 1m², vytvorená z časti parcele KN-C č. 3674/1, vedená na liste 

vlastníctva č. 1622 v 1/1-ine, parcela bola vytvorená geometrickým plánom č.144/2019, dňa 

27.06.2019, (novovytvorená parcela KN-C č. 3674/5 ďalej len „predmet kúpy“). 

 

2.3 Predávajúca Mária Kontríková je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území 

Korňa – novovytvorenej parcele: KN-C č. 3673/2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 15m², vytvorená z časti parcele KN-C č. 3673, vedená na liste 

vlastníctva č. 1374 v 1/1-ine, parcela bola vytvorená geometrickým plánom č.144/2019, dňa 

27.06.2019, (novovytvorená parcela KN-C č. 3673/2 ďalej len „predmet kúpy“). 

 

2.4 Predávajúci Oto Gregor s manželkou Evou, rod. Dušalovou sú bezpodielovými  

spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom území Korňa novovytvorenej parcele KN-C č. 

4207/2, druh pozemku trvalé trávne porasty, o výmere 26m², vytvorená z časti parcele KN-

C č. 4207 vedená na liste vlastníctva č. 290 v 1/1-ine, parcela bola vytvorená geometrickým 

plánom č.144/2019, dňa 27.06.2019, (novovytvorená parcela KN-C č. 4207/2 ďalej len 

„predmet kúpy“). 
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III. 

Predmet zmluvy 

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy 

z predávajúcich na kupujúcu, ako i zrušenie vecného bremena na predmet prevodu za 

podmienok ustanovených v ďalšom texte tejto zmluvy. 

 

3.2 Predávajúci touto zmluvou predávajú predmet kúpy bližšie špecifikovaný v článku II., bod 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a kupujúca Obec Korňa ho kupuje do svojho výlučného vlastníctva 

v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/1-ina za kúpnu cenu dohodnutú podľa článku IV., 

bod 4.1 tejto zmluvy. 

 

 

3.3 Predmetom tejto dohody je zrušenie vecného bremena k nehnuteľnosti bližšie 

špecifikovaných v bode 2.1 (k novovytvorenej parcele KN-C č. 3649/2), ktoré vecné 

bremeno spočíva v užívaní parcele v prospech oprávnenej Márie Odrobiňákovej, rod. 

Hrtúsovej. Oprávnená Mária Odrobiňáková, rod. Hrtúsová so zrušením vecného bremena 

k novovytvorenej parcele KN-C č. 3649/2 výslovne súhlasí, čo potvrdzuje svojim 

podpisom na tejto kúpnej zmluve s dohodou o zrušení vecného bremena.  

 

IV. 

Kúpna cena a jej splatnosť 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy vo výške 132,- € (slovom: 

stotridsaťdva eur ), t.j. 3,-€/m².  

 Časti kúpnej ceny boli vyplatené k rukám predávajúcich pri podpise tejto kúpnej zmluvy:  

Márii Hrtúsovej za 1,50m² bola vyplatená suma 4,50€, 

Rudolfovi Hrtúsovi za 0,5m² bola vyplatená suma 1,50€, 

Márii Kontríkovej za 15m² bola vyplatená suma 45€, 

spoločnosti Korzo Korňa, s.r.o. za 1m ² bola vyplatená suma 3€, 

Otovi Gregorovi a manželke Eve Gregorovej  za 26m² bola vyplatená suma 78,-€, ktorú 

skutočnosť predávajúci potvrdili svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve. 

 

4.2  Predávajúci prevzatím kúpnej ceny prehlasujú, že táto bola splnená a vyplatená. 
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V. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

5.1 Predávajúci vyhlasujú, že predmet kúpy nevykazuje žiadne právne vady, ktoré by im bránili 

alebo ich obmedzovali v nakladaní s predmetom kúpy. Na predmete kúpy neviaznu žiadne 

záložné práva alebo vecné bremená, prípadne iné práva tretích osôb obmedzujúce ich 

vlastnícke práva. 

 

5.2 Predávajúci rovnako vyhlasujú, že ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy: 

 

a) neexistujú žiadne splatné a nesplnené daňové povinnosti, ktoré by sa vzťahovali na 

predmet kúpy alebo jeho časť, 

b) neexistujú žiadne nevysporiadané reštitučné nároky, ktoré by sa vzťahovali na predmet 

nehnuteľnosti alebo jeho časť, 

c) neexistujú žiadne zaťaženia alebo iné práva tretích osôb k predmetu kúpy alebo jeho 

časti, ku ktorých vzniku nie je potrebný zápis v katastri nehnuteľností, najmä práva 

nájomné, 

d) neexistuje žiadna právne účinná zmluva o budúcej zmluve alebo kúpna zmluva, ktorou 

by sa zaviazali previesť, alebo ktorou by previedli predmet kúpy alebo jeho časť 

a zároveň sa zaväzujú, že takúto zmluvu v budúcnosti ani neuzavrú, predmet kúpy 

alebo jeho časť neprenechajú do užívania tretej osobe, ani ho inak nezaťažia. 

 

5.3 Kupujúca vyhlasuje, že predmet kúpy pozná z osobnej obhliadky a má záujem ho kúpiť 

v stave, v akom sa nachádza v čase podpisu tejto zmluvy. 

 

 

VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky súvisiace náklady uhradia nasledovne:  

 

a) správny poplatok za návrh na začatie konania o povolaní vkladu vlastníckeho práva 

k predmetu kúpy a k predmetu vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí 

kupujúca Obec Korňa, 

b) poplatky spojené s uzatvorením tejto zmluvy uhradí kupujúca Obec Korňa. 
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6.2 V prípade, Okresný úrad Čadca – katastrálny odbor nevykoná vklad vlastníckeho práva 

a práva z vecného bremena k predmetu vecného bremena podľa tejto zmluvy do katastra 

nehnuteľností v prospech kupujúcej z dôvodu akýchkoľvek ním označených chýb, zaväzuje 

sa kupujúca Obec Korňa tieto chyby odstrániť najneskôr do 30 dní po obdŕžaní 

vyrozumenia tohto úradu. Predávajúci k týmto úkonom spojených s opravou prípadných 

chýb v písaní a počítaní splnomocňujú kupujúcu formou spísania dodatku k tejto kúpnej 

zmluve. 

 

6.3 Predávajúci sa zaväzujú poskytnúť kupujúcemu všetku potrebnú súčinnosť pri prevode 

vlastníckeho práva k predmetu kúpy a práva z vecného bremena k predmetu vecného 

bremena, ktorá spočíva najmä v informovaní kupujúcej o všetkých podstatných 

skutočnostiach s prevodom súvisiacich, ako aj vo vykonaní všetkých úkonov potrebných na 

realizáciu predmetného prevodu. 

 

6.4 Predávajúci sa zaväzujú odovzdať predmet kúpy kupujúcej pri podpise tejto zmluvy.  

 

6.5 Odo dňa podpisu tejto zmluvy sú zmluvné strany viazané prejavmi svojej vôle vyjadrenými 

v tejto zmluve, t. j. nemôžu od tejto zmluvy odstúpiť bez preukázania závažného porušenia 

tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

 

 

VII. 

Nadobudnutie vlastníctva 

 

7.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia Okresného úradu Čadca – katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho 

práva k predmetu kúpy v prospech kupujúcej do katastra nehnuteľností. 

 

7.2 Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je oprávnená podať kupujúca 

obec Korňa spolu s oznámením o zamýšľanom vklade. 
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VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného splnomocneným 

zástupcom. 

 

8.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov 

platných na území Slovenskej republiky. 

 

8.3 Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 

predovšetkým dohodou. 

 

8.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým 

dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne 

neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu, ktorý 

zmluvné strany sledovali v čase podpisu tejto zmluvy. 

 

8.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť medzi zmluvnými stranami dňom jej podpisu 

oboma zmluvnými stranami, pričom podpisy predávajúcich musia byť úradne overené. 

Vecno-právne účinky nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúcej k predmetu kúpy nastanú 

dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Čadca – katastrálneho 

odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 

8.6 Táto zmluva bola vyhotovená v desiatich exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá 

zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie a dve sú určené pre potreby konania 

o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

 

8.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne 

prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

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

Mária Hrtúsová     Obec Korňa zastúpená starostkou 

   V Korni, dňa ..................................    Ing. Mariannou Bebčákovou 

       V Korni, dňa .................................... 

kupujúca 
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.......................................................... 

Rudolf Hrtús 

V Korni, dňa................................... 

 

 

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

Mária Kontríková 

V Korni, dňa..................................... 

 

 

 

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

Korzo Korňa, s.r.o., zastúpená konateľom Martinom Kontríkom 

V Korni, dňa................................... 

 

 

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

Otto Gregor 

V Korni, dňa................................... 

 

 

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

Eva Gregorová 

V Korni, dňa................................... 

 

predávajúci 

(úradne osvedčená pravosť podpisov) 

 

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

    Mária Odrobiňáková 

oprávnená z vecného bremena 

            (úradne osvedčená pravosť podpisu) 

 


