
KÚPNA ZuLuVA
o PREVoDE NEľ{NUTEĽNoSTÍ uzĺľvoRpNÁ pooľe s 588 A NesL osČtANsKEHo zÁrcoľNÍrn

1. ZnĺluvľÉ sľnq.ľy

1.1 PnBoÁvaĺÚcl:

1..2 KuľuĺÚcr:

Názov:
IČo:
Sídlo:
V zastúpení:

Meno Priezvisko:
Rodné Priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Bytom:

Obec Klokočov
003 14048

023 22 Klokočov, Klokočov č.962
starostka obce Jana Foldinová

.Milan Stucľllík

Kysucké Nové Mesto,
štátny občan SR

1.3 Zmluvné stľany sa dohodli na uzavretí tejto Kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa ust. $

588 a nasl' občianskeho ziákonníka (ďalej len,,ZMLlJVAoo).

2. Pľedmet kúpv

2.1 Pľedávajúci vyhlasuje, Že je podieloqým spoluvlastníkom nehnuteľností pre okľes
Čadca, obec Klokočov, katastrálne územie Klokočov, evidovaných na LV č. 13988
a to:

ľodiný dom č. s' I0I postavený na parc. CKN č. 2809/2 _ zastavaná plocha
anádvorie ovýmere ]2B m2, vpodiele 1/4 , pričom právny vzťah kparcele CKN
2809/2, na ktoľej je stavba postavená je evidovarý na LV 18137.
Kľodinnému domu č.s. 10l pináIeŽí pľíslušenstvo ato vedľajšie stavby _ maštaľ
a dľeváreň bez popisného čísla, studňa, vodovodná prípojka a vonkajšie WC'

2,2 Nehnuteľnosti uvedené v bode 2.1 sa budú na účely tejto zmluvy ďalej označovať len
,,Predmet kúpy" v pľíslušnom gľamatickom tvaľe.

3. Pľedmet zmluw

Touto zmluvou:
Pľedávajúci pľedáva Kupujúcemu do jeho podielového spoluvlastníctva

nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom, evidovanú okľesným úľadom Čadca, pre okľes
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Čadca, obec Klokočov, katastľálne územie Klokočov na LV č. 13988, uvedené v bode
2.1 tejto zmluvy a to:

rodinný dom č. s. 10l, postavený na parc. CKN č' 2809/2 _ zastavaná plocha
a nádvorie o výmere I28 m2, v potlieĺe n/4, pričom právny vzťah k parcele CKN 2809/2 na
horej je stavba postavená je evidovaný na LV 18]37

a zaväzuje sa splniť aj ostatné povinnosti, podmíenky a pľedpoklady v Zvĺĺ,uvľ ďalej
uvedené.

3.2 Kupujúci kupuje od Predávajúceho do jeho podielového spoluvlastníctva
nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom, evidovanú okľesným uľadom Čadca
katastľálny odbor, pre okres Čadca, obec Klokočov, katastrálne územie Klokočov na
LV č. 13988, uvedenú v bode 2.1 tejto zmluvy a to:

rodinný dom č' s. I01 postavený na parc. CKN č. 2809/2 _ zastavaná plocha
a nódvorie o výmere ] 28 m2, v poďieĺe l/4, pričom právny vzťah k parcele CKN 2809/2 na
ktorej je stavba postavenáje evidovaný na LV I8l37

a zaväzuje sa splniť ostatné povinnosti, podmienky a predpoklady v Zmluve ďalej
uvedené.

4. Kúpna cena

4.1" Kupujúci uhľadil Pľedávajúcemu kúpnu cenu vo výške 5.170,- EUR (pät'tisíc
stosedemdesiat euľ) pri podpise tejto zmluvy, čo predávajúci podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje. Kúpna cena bola uhľadená na účet pľedávajúceho, vedený vo Všeobecnej
úveľovej banke, a's. v tvare IBAN: sK21 0200 0000 00001222 6322 ďňa28.0I.2020.

5" Fráva a novinnosÍi a whlásenia zĺnluvľlÝch stľán

5.1 Predávajúci vyhlasuje, že

5"1.1 ku dňu podpisu tejto Zrrrluvy obonra Zlrrluvrrýnri stľanalrri je opľávrrerrý

s Predmetom kúpy voľne disponovať, a toto jeho právo nie je ničím a nikým

obmedzené;

5'1'2 Pľedmet kúpy pred podpisom tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stľanami, tj.
pred uzavľetím tejto Zmluvy, nepľedal, nedaľoval ani iným spôsobom

nepreviedol na tretiu osobďtretie osoby, ani ho nevloŽil do Žiadnej obchodnej

spoločnosti alebo druŽstva, ani nevykonal iný úkon, nazáklade ktoľého môŽe

bý' do pľíslušného katastra nehnuteľností zapísaná tretía osobďtretie osoby

ako vlastník Predmetu kúpy;
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5.1.3 po podpise tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami, tj. po uzavretí tejto

Zmblvy, Predmet kúpy nepredá, nezaťaŽí, nedaruje ani iným spôsobom

neprevedie na tľetiu osobr.r/tľetie osoby, ani ho nevloží do Žiadnej obchodnej

spoločnosti alebo druŽstva, ani nevykonáiný úkon, nazáklade ktorého môže

byt' do príslušnej evidencie nehnuteľností zapísaná tretia osobďtľetie osoby

ako vlastník Pľedmetu kúpy;

5.1.4 ku dňu podpisu tejto Zmluvy zmluvnými stranami na Predmete kúpy neviaznu

žiadne záložne práva ani akékoľvek iné práva tretích osôb, ktoré by

obmedzovali vlastníka Pľedmetu kúpy v jeho dľŽbe, užívaní apožívaní plodov

a úžitkov s ním spojených a v disponovaní s ním.

5.1.5 ku dňu podpisu tejto Zmluvy neprebiehajú súdne konania, exekučné konania

alebo iné konania pŕed akýmkoľvek štátnym orgánom, spľávnym orgánom,

orgánom štátnej správy alebo samospľávy vedené proti Predávajúcemu, ktoľé

by svojím účinkom mohli znemožĺiť, obmedziť, oddialiť alebo inak sťažiť

prevod vlastníckeho práva k Predmetu kúpy na Kupujúceho, a ktoré po

nadobudnutí vlastníckeho práva k Pľedmetu kúpy Kupujúceho ohľozia alebo sú

spôsobilé ohľoziť vlastnícke právo Kupuieho;

5.1.6 všetky jeho splatné záväzky týkajúce sa Predmetu kúpy sú ku dňu podpisu

tejto Zmluvy zmluvnými stranami zaplatene' a že bude postupovať tak, aby do

zapisania Kupujúceho ako vlastníka Predmetu kúpy do pľíslušného katastra

nehnuteľností nevzniklo na základe rozhodnutia príslušného spľávcu dane

(daňový úľad) akékoľvek záIožne pľávo na Predmete kúpy pre akýkoľvek

daňový nedoplatok Predávaj úceho ;

Kupujúci nadobúda vlastnícke pľávo k Pľedmetu kiryy ažvkladom vlastníckeho práva
k Pľedmetu kúpy v pľospech Kupujúceho do katastra nehnutel'ností okľesný urad
Cadca - katastrálny odbor pričom zmluvné strany sa dohodli , že návth na vklad
vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy do katastra nehnuteľností sú opľávnené
podať obidve zmluvné strany, pľičom poplatky s tým spojené je povinný uhradiť
Kupujúci.

Predávajúci sa zaväzuje vydať Kupujúcemu všetky doklady potrebné pre riadne
užívanie Pľedmetu kúpy najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

5.2

5.3

5.4 Zmluvné stľany sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuju ĺavzájom si bez zbytočného
odkladu poskytnúť akúkoľvek súčinnosť pótľebnú ,rä to, auý uot Kupujúci'zapísaný
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ako vlastník Predmetu kúpy do príslušného katastľa nehnuteľností, a to aj vľátane
pľípadného uzavretia dodatkďdodatkov k tejto Zmluĺe v prípade, ak to bude podľa
pľíslušených štátnych orgánov potľebné na odstľánenie nezrovnalostí, resp.
nesprávností v nej uvedených.

6.Ťancnv l

6.l Na predmete kúpy neviaznu žiadne ťarchy.

7. Záveľečné ustanovenia

7.l Právne pomery touto Zmluvou neupľavené sa ľiadia ustanoveniami občianskeho
zákonníka a iných pľíslušných právnych pĺedpisov platných v Slovenskej republike.

7.2 Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv
na ostatné ustanoveniaZmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa pouŽije ustanovenie
platných pľávnych pľedpisov zodpovedajúce účelu tejto Zmluvy, ktoľé nahľadí
neplatné ustanovenie.

7.3 Zmeny a dodatky k tejto Zm|uve musia byt' uzatvorené v písomnej forme.

7"4 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, zktorých každá zmluvná stľana obdrží
jeden.

7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili vážne, určite azĺozvrritel'ne, nie
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali,
porozumeli jej obsahu anaznak súhlasu ju podpísali'

7.6 Zmluvne strany sa dohodli, Že ZmIuva sa stáva platnou okamihom jej podpisu oboma
Zmluvnými stranami a účinnou dňom zápisu do príslušného katastra nehnuteľností.
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V Klokočove, dňa 28.01.2020

V mene PREDÁVAJUCEHo:

Podpis:

obec Klokočov _ v.z' starostka obce Jana Foldinová

(D

V mene KUPUJÚCEHo:

Poclpis:

\-

Milan Stuchlík

1_l.. j>
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UZNESENIE

obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 14gl2o1g
zo dňa13.09.2019

obecné zastupiteľstvo v Klokočove

4/ schvalouje
Zámet a spôsob prevodu majetku obce podľa $ 9a ods. 8 písm. c) zákonač. L38/199I Z.z.
o majetku obce zapísaného na liste vlasiníctvač' 13988 v_podiele % ato:- rodinný dom č.s. 101 na parcele CKN 2809/2 spoluio všetk1im býovjlrn vybavenímazaiaďením
- vedľajšie stavby _ maštal', dľeváľeň
- studňa
- 

- 
vonkajšie úpravy - vodovodná pľípojka, vonkajšie WC,

v obci Klokočov, k.ú. Klokočov nadoĹudnuté po íeb. Anne Horčičákovej

Bi ukladá
Vypracov ať znale cký p o sudok

Hlasovanie:

Podpísané: l6.09.2019

Jt

a-
\'{

Jana Foldinová
starostka obce

ZA 7 Róbeľ Vlček, Vlasta
Ing. Radoslav Zajac,
Ján Mudľík

Kašíková, Mgr.
Stefan Zeliecký,

Jozef Gondek,
Pavol Čaga|'a,

PROTI 0

HLASOVANIA
SA 0
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UZNESENIE

obecného zastupiteľstva obce Klokočov é. 20I l20I9
zo día 12.12.20|9

obecné zastupiteľstvo v Klokočove

A/schval'uje
prevod majetku obce podľa $ 9a) ods. 8 písm. c) zákona č. l38/199l Z.z. o majetku obce
zapísaného na liste vlastníctva č. 13988 pod B1 v podiele Yc ato:
- ľodinný dom č.s. 101 na parcele CKN 2809/2 spolu so všetkým býovým vybavením

a zariadením
- vedľajšie stavby _ maštaľ, dreváreň
- studňa
- vonkajšie úpravy - vodovodná prípojka, vonkajšie WC,
v obci Klokočov' k.ú. Klokočoťnadobudnuté po neb. Anne Hoľčičákovej p' Stuchlíkovi
Milanovi, , - za kupnu cenu vo výške 4.870,- eur, ktorá
kupna cena bola stanovená znaleckým posudkom Vypracovaným Ing. Vladimíľom
Kubincom, Makov č. 65, č. posudku I35l20I9 zo dťla22.L0.20l9 a cena zaznalecký
posudok vo ýške 300,- eur.,Spolu cena 5.l70'- euľ. Jedná sa o pľevod podielu spolu-
vlastníkovi, ktoý má predkupné právo zo zžkonapodľa ust. $140 občianskeho
zákonníka.

'ti

B/odporúča i
uzatvoriť lcupnu zmluvu' podľa schvaľovacej časti uznesenia
Náklady spojené s uzatvoľením lcupnej zmluvy a návľh na vklad do katastra nehnuteľnosti
hľadí nadobúdateľ.
Zodpovedná: správa obce
Termín: po dohode s kupujúcim

@ Hlasovanie:

Podpísané: 13.12.2019

ĺ
Jana Foldinová
staľostka obce

ZA 6 Róbert Vlček, Vlasta Kašíková, Mgr. Jozef Gondek,
Štefan Že|íecký, Ján Mudrík, Ing. RadosIav Zaiac

PROTI 0
ZDRZAL SA

HLASOVANIA
0
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