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KÚPNA  ZMLUVA O PREVODE NEHNUTEĽNOSTÍ  
(uzatvorená podľa ust. §-u 588 a nasl. Obč. zákonníka  v platnom znení) 

 

I. 

Zmluvné strany 
 

Predávajúci:   

1. Mária Záhumenská, rod. Masnicová, trvale bytom Makov 271, 023 56  Makov, SR 

štátna príslušnosť: SR 

 (ďalej len „predávajúci p.č.1“ v príslušnom gramatickom tvare). 

2. Ing. Stanislav Kubinec, rod. Kubinec, trvale bytom   

 Makov 163, 023 56  Makov , SR 

 štátna príslušnosť: SR 

(ďalej len „predávajúci p.č.2“ v príslušnom gramatickom tvare). 

3. Paulína Suranová, rod. Šimková, nar. trvale bytom Makov 50, 023 56  Makov, SR 

štátna príslušnosť: SR 

(ďalej len „predávajúci p.č.3“ v príslušnom gramatickom tvare). 

4. Pavol Pešat, rod. Pešat, nar. trvale bytom Rozkvet 2005/13, 017 01 Považská Bystrica, SR  

štátna príslušnosť: SR 

(ďalej len „predávajúci p.č.4“ v príslušnom gramatickom tvare). 

5. Ing. Ľubomír Holáčik , rod. Holáčik, nar. trvale bytom Gaštanová 3089/52, 010 01 Žilina, SR 

štátna príslušnosť: SR 

 (ďalej len „predávajúci p.č.5“ v príslušnom gramatickom tvare). 

6. Jozef Pavelka, rod. Pavelka, nar. trvale bytom Makov 242, 023 56  Makov, SR 

štátna príslušnosť: SR 

(ďalej len „predávajúci p.č.6“ v príslušnom gramatickom tvare). 

7. Janka Marčišová, rod. Kuderavá, nar. trvale bytom Makov 328, 023 56  Makov, SR 

štátna príslušnosť: SR 

(ďalej len „predávajúci p.č.7“ v príslušnom gramatickom tvare). 

8. Jozef Pavelka, rod. Pavelka, nar. trvale bytom Nesluša 845, 023 41  Nesluša, SR 

štátna príslušnosť: SR 

(ďalej len „predávajúci p.č.8“ v príslušnom gramatickom tvare). 

9. Karola Masnicová, rod. Krupová, nar. trvale bytom Makov 246, 023 56  Makov, SR 

štátna príslušnosť: SR 

(ďalej len „predávajúci p.č.9“ v príslušnom gramatickom tvare). 

10. Anton Masnica, rod. Masnica, nar. trvale bytom Jašíkova 2478/3, 022 01 Čadca, SR 

štátna príslušnosť: SR 

(ďalej len „predávajúci p.č.10“ v príslušnom gramatickom tvare). 

11. Irena Gregušová, rod. Masnicová, nar. trvale bytom Ľ. Štúra 193/20, 018 51  Nová Dubnica, 

SR štátna príslušnosť: SR 

(ďalej len „predávajúci p.č.11“ v príslušnom gramatickom tvare). 

12. Pavol Pavlík, rod. Pavlík, nar. trvale bytom Potok 27, 023 56  Makov, SR 

štátna príslušnosť: SR 

 (ďalej len „predávajúci p.č.12“ v príslušnom gramatickom tvare). 
 

 

a 

 

Kupujúca:  
Obec Makov  

Makov 60, 023 56 Makov 

IČO: 00314129 

(ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 
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podľa vlastného vyjadrenia spôsobilí a podľa zákona oprávnení na právne úkony  uzatvárajú túto kúpnu 

zmluvu o prevode nehnuteľnosti. 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúca p.č. 1 je podielovým spoluvlastníkom pozemku EKN 4/1 Trvalé trávne porasty 

o výmere 3900 m2 vedenom na LV č. 8987 v k.ú. Makov pod B10 spoluvlastníckym podielom 

1/64, čo predstavuje 60,94 m2  

2. Predávajúci p.č. 2 je podielovým spoluvlastníkom pozemku EKN 4/1 Trvalé trávne porasty 

o výmere 3900 m2 vedenom na LV č. 8987 v k.ú. Makov pod B12 spoluvlastníckym podielom 

1/40, čo predstavuje 97,5 m2, pod B18 spoluvlastníckym podielom 1/60, čo predstavuje 65 m2 a 

pod B20 spoluvlastníckym podielom 1/60, čo predstavuje 65 m2   

3. Predávajúca p.č. 3 je podielovým spoluvlastníkom pozemku EKN 4/1 Trvalé trávne porasty 

o výmere 3900 m2 vedenom na LV č. 8987 v k.ú. Makov pod B15 spoluvlastníckym podielom 

1/20, čo predstavuje 195 m2 a pod B16 spoluvlastníckym podielom 1/20, čo predstavuje 195 m2  

4. Predávajúci p.č. 4 je podielovým spoluvlastníkom pozemku EKN 4/1 Trvalé trávne porasty 

o výmere 3900 m2 vedenom na LV č. 8987 v k.ú. Makov pod B17 spoluvlastníckym podielom 

5/126, čo predstavuje 154,76 m2  

5. Predávajúci p.č. 5 je podielovým spoluvlastníkom pozemku EKN 4/1 Trvalé trávne porasty 

o výmere 3900 m2 vedenom na LV č. 8987 v k.ú. Makov pod B21 spoluvlastníckym podielom 

74/3024, čo predstavuje 95,44 m2 

6. Predávajúci p.č. 6 je podielovým spoluvlastníkom pozemku EKN 4/1 Trvalé trávne porasty 

o výmere 3900 m2 vedenom na LV č. 8987 v k.ú. Makov pod B23 spoluvlastníckym podielom 

1/60, čo predstavuje 65 m2  

7. Predávajúca p.č. 7 je podielovým spoluvlastníkom pozemku EKN 4/1 Trvalé trávne porasty 

o výmere 3900 m2 vedenom na LV č. 8987 v k.ú. Makov pod B24 spoluvlastníckym podielom 

37/756, čo predstavuje 190,87 m2  

8. Predávajúci p.č. 8 je podielovým spoluvlastníkom pozemku EKN 4/1 Trvalé trávne porasty 

o výmere 3900 m2 vedenom na LV č. 8987 v k.ú. Makov pod B25 spoluvlastníckym podielom 

5/126, čo predstavuje 154,76 m2  

9. Predávajúca p.č. 9 je podielovým spoluvlastníkom pozemku EKN 4/1 Trvalé trávne porasty 

o výmere 3900 m2 vedenom na LV č. 8987 v k.ú. Makov pod B27 spoluvlastníckym podielom 

1/64, čo predstavuje 60,94 m2  

10. Predávajúci p.č. 10 je podielovým spoluvlastníkom pozemku EKN 4/1 Trvalé trávne porasty 

o výmere 3900 m2 vedenom na LV č. 8987 v k.ú. Makov pod B28 spoluvlastníckym podielom 

1/64, čo predstavuje 60,94 m2  

11. Predávajúca p.č. 11 je podielovým spoluvlastníkom pozemku EKN 4/1 Trvalé trávne porasty 

o výmere 3900 m2 vedenom na LV č. 8987 v k.ú. Makov pod B29 spoluvlastníckym podielom 

1/64, čo predstavuje 60,94 m2  

12. Predávajúci p.č. 12 je podielovým spoluvlastníkom pozemku EKN 4/1 Trvalé trávne porasty 

o výmere 3900 m2 vedenom na LV č. 8987 v k.ú. Makov pod B30 spoluvlastníckym podielom 

1/40, čo predstavuje 97,5 m2 

 

Geometrickým plánom č. c-29/2019 firmy GEODÉZIA ČADCA, s.r.o., Ing. Jana Fuljerová, Vyšný 

koniec 216, 023 54 Turzovka, úradne overeným Ing. Jozefom Polkom, dňa 12. 03. 2020 pod č. 

318/2020, bol z pozemku EKN 4/1 Trvalé trávne porasty o výmere 3900 m2 odčlenený diel č.1 

o výmere 504 m2 , ktorý vytvára pozemok CKN 112/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 504 

m2. 

 

Predmetom tejto kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností je predaj a kúpa spoluvlastníckych 

podielov v pozemku v k.ú. Makov: 
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- novovytvorený pozemok CKN 112/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 504 m2  

- pod B10 podiel 1/64, pod B12 podiel 1/40, pod B15 podiel 1/20, pod B16 podiel 1/20, pod  

B17 podiel 5/126, pod B18 podiel 1/60, pod B20 podiel 1/60, pod B21 podiel 74/3024, pod 

B23 podiel 1/60, pod B24 podiel 37/756, pod B25 podiel 5/126, pod B27 podiel 1/64, pod 

B28 podiel 1/64, pod B29 podiel 1/64 a pod B30 podiel 1/40   

 

III. 

Prejav vôle zmluvných strán 

 

1. Predávajúca p.č. 1 týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B10 spoluvlastníckym podielom 1/64, čo 

predstavuje 7,88 m2 kupujúcej Obci Makov 

2. Predávajúci p.č. 2 týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B12 spoluvlastníckym podielom 1/40, 

čo predstavuje 12,6 m2, pod B18 spoluvlastníckym podielom 1/60, čo predstavuje 8,4 m2 a pod 

B20 spoluvlastníckym podielom 1/60, čo predstavuje 8,4 m2  kupujúcej Obci Makov 

3. Predávajúca p.č. 3 týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B15 spoluvlastníckym podielom 1/20, 

čo predstavuje 25,2 m2 a pod B16 spoluvlastníckym podielom 1/20, čo predstavuje 25,2 m2 

kupujúcej Obci Makov 

4. Predávajúci p.č. 4 týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B17 spoluvlastníckym podielom 5/126, 

čo predstavuje 20 m2 kupujúcej Obci Makov 

5. Predávajúci p.č. 5 týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B21 spoluvlastníckym podielom 

74/3024, čo predstavuje 12,33 m2 kupujúcej Obci Makov 

6. Predávajúci p.č. 6 týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B23 spoluvlastníckym podielom 1/60, 

čo predstavuje 8,4 m2 kupujúcej Obci Makov 

7. Predávajúca p.č. 7 týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B24 spoluvlastníckym podielom 

37/756, čo predstavuje 24,67 m2 kupujúcej Obci Makov 

8. Predávajúci p.č. 8 týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B25 spoluvlastníckym podielom 5/126, 

čo predstavuje 20 m2 kupujúcej Obci Makov 

9. Predávajúca p.č. 9 týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B27 spoluvlastníckym podielom 1/64, 

čo predstavuje 7,88 m2 kupujúcej Obci Makov 

10. Predávajúci p.č. 10 týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B28 spoluvlastníckym podielom 1/64, 

čo predstavuje 7,88 m2 kupujúcej Obci Makov 

11. Predávajúca p.č. 11 týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 

Zastavané plochy a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B29 spoluvlastníckym 

podielom 1/64, čo predstavuje 7,88 m2 kupujúcej Obci Makov 

12. Predávajúci p.č. 12 týmto odpredáva spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B30 spoluvlastníckym podielom 1/40, 

čo predstavuje 12,6 m2 kupujúcej Obci Makov 

 

Kupujúca Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129 zastúpená starostom obce 

Martinom Pavlíkom odkupuje od: 
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1. Predávajúcej p.č. 1 spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B10 spoluvlastníckym podielom 1/64, čo 

predstavuje 7,88 m2  

2. Predávajúceho p.č. 2 spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B12 spoluvlastníckym podielom 1/40, čo 

predstavuje 12,6 m2, pod B18 spoluvlastníckym podielom 1/60, čo predstavuje 8,4 m2 a pod 

B20 spoluvlastníckym podielom 1/60, čo predstavuje 8,4 m2   

3. Predávajúcej p.č. 3 spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B15 spoluvlastníckym podielom 1/20, čo 

predstavuje 25,2 m2 a pod B16 spoluvlastníckym podielom 1/20, čo predstavuje 25,2 m2  

4. Predávajúceho p.č. 4 spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B17 spoluvlastníckym podielom 5/126, čo 

predstavuje 20 m2  

5. Predávajúceho p.č. 5 spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B21 spoluvlastníckym podielom 74/3024, čo 

predstavuje 12,33 m2  

6. Predávajúceho p.č. 6 spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B23 spoluvlastníckym podielom 1/60, čo 

predstavuje 8,4 m2  

7. Predávajúcej p.č. 7 spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B24 spoluvlastníckym podielom 37/756, čo 

predstavuje 24,67 m2  

8. Predávajúceho p.č. 8 spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B25 spoluvlastníckym podielom 5/126, čo 

predstavuje 20 m2  

9. Predávajúcej p.č. 9 spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B27 spoluvlastníckym podielom 1/64, čo 

predstavuje 7,88 m2  

10. Predávajúceho p.č. 10 spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B28 spoluvlastníckym podielom 1/64, čo 

predstavuje 7,88 m2  

11. Predávajúcej p.č. 11 spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B29 spoluvlastníckym podielom 1/64, čo 

predstavuje 7,88 m2  

12. Predávajúceho p.č. 12 spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B30 spoluvlastníckym podielom 1/40, čo 

predstavuje 12,6 m2  

 

Predávajúci p.č.1 až p.č.12 odovzdali predmet zmluvy a kupujúca prevzala predmet zmluvy v deň 

podpisu kúpnej zmluvy. 

Odkúpenie uvedených nehnuteľností bolo schválené dňa 17.06.2020 uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Makove č. 171/2020 

 

IV. 

Kúpna cena 

 
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Makove č. 171/2020 zo dňa 17.06.2020 bola  

kúpna cena odkupovaných nehnuteľností stanovená vo výške 3,32 € / 1m2. 

 

Kupujúca zaplatí predávajúcim kúpnu cenu pozemkov na základe kúpnej zmluvy v deň podpisu 

zmluvy nasledovne: 
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1. Predávajúcej p.č. 1 za spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B10 spoluvlastníckym podielom 1/64, čo 

predstavuje 7,88 m2 sumu 26,16 € 

2. Predávajúcemu p.č. 2 za spoluvlastnícke podiely v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B12 spoluvlastníckym podielom 1/40, čo 

predstavuje 12,6 m2 sumu 41,83 €, pod B18 spoluvlastníckym podielom 1/60, čo predstavuje 

8,4 m2 sumu 27,89 € a pod B20 spoluvlastníckym podielom 1/60, čo predstavuje 8,4 m2 sumu 

27,89 €. Spolu sumu 97,61 €.   

3. Predávajúcej p.č. 3 za spoluvlastnícke podiely v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B15 spoluvlastníckym podielom 1/20, čo 

predstavuje 25,2 m2 sumu 83,66 € a pod B16 spoluvlastníckym podielom 1/20, čo predstavuje 

25,2 m2 sumu 83,66 €. Spolu sumu 167,32 €. 

4. Predávajúcemu p.č. 4 za spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B17 spoluvlastníckym podielom 5/126, čo 

predstavuje 20 m2 sumu 66,40 €. 

5. Predávajúcemu p.č. 5 za spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B21 spoluvlastníckym podielom 74/3024, čo 

predstavuje 12,33 m2 sumu40,94 €. 

6. Predávajúcemu p.č. 6 za spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B23 spoluvlastníckym podielom 1/60, čo 

predstavuje 8,4 m2 sumu27,89 €. 

7. Predávajúcej p.č. 7 za spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B24 spoluvlastníckym podielom 37/756, čo 

predstavuje 24,67 m2 sumu 81,90 €. 

8. Predávajúcemu p.č. 8 za spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B25 spoluvlastníckym podielom 5/126, čo 

predstavuje 20 m2 sumu 66,40 €. 

9. Predávajúcej p.č. 9 za spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B27 spoluvlastníckym podielom 1/64, čo 

predstavuje 7,88 m2 sumu 26,16 €. 

10. Predávajúcemu p.č. 10 za spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B28 spoluvlastníckym podielom 1/64, čo 

predstavuje 7,88 m2 sumu 26,16 €. 

11. Predávajúcej p.č. 11 za spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B29 spoluvlastníckym podielom 1/64, čo 

predstavuje 7,88 m2 sumu 26,16 €. 

12. Predávajúcemu p.č. 12 za spoluvlastnícky podiel v pozemku CKN 112/5 Zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 504 m2 v k. ú. Makov pod B30 spoluvlastníckym podielom 1/40, čo 

predstavuje 12,6 m2 sumu 41,83 €. 

 
V prípade nezaplatenia kúpnej ceny majú predávajúci právo od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť. 

 

Kupujúca Obec Makov bude zároveň znášať na vlastné náklady: 

- náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu č. c-29/2019 

- náklady za odvkladovanie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností, 

- náklady za vyhotovenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností a overenie podpisov na kúpnej zmluve. 

 

V. 

Prehlásenie predávajúceho a kupujúceho 

 
Predávajúci p. č.1 až p. č. 12 vyhlasujú, že majú dispozičné právo k predávanej nehnuteľnosti, že túto 

nikomu nescudzili, nijako ju nezaťažili a jej prevod nie je obmedzený. Predávajúci p. č.1 až p. č.12 ďalej 

vyhlasujú, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy a nie je na ne zriadené záložné právo. 
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Kupujúca prehlasuje, že sa so stavom predávanej nehnuteľnosti oboznámila obhliadkou na mieste samom, jej 

stav je jej dobre známy a preberá ju v stave, v akom sa nachádza pri podpise tejto zmluvy.  

 

VI. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 
Kupujúca nadobudne vlastnícke právo k predávaným nehnuteľnostiam vkladom do katastra nehnuteľností na 

Okresnom úrade Čadca - katastrálnom odbore. 

 

VII. 

Vyhotovenie zmluvy 

 
Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom pre účely vkladového konania sa použijú dva 

rovnopisy zmluvy, tretí rovnopis ostane kupujúcej Obci Makov. Ostatní účastníci obdržia  overenú fotokópiu 

zmluvy. 

 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 
Účastníci si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú ju v tiesni, pod nátlakom, ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, jej uzatvorenie je prejavom ich pravej, vážnej a slobodnej vôle, na znak 

čoho ju vlastnoručne podpisujú. V prípade nejasností týkajúcich sa výkladu pojmov alebo jednotlivých 

ustanovení sa ako prvotné interpretačné pravidlo použije vôľa zmluvných strán a v prípade potreby 

subsidiárne aj ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 

Účastníci tejto zmluvy súhlasia so zápisom geometrického plánu č. c-29/2019 a  žiadajú Okresný úrad 

Čadca, katastrálny odbor o zápis geometrického plánu č. c-29/2019 firmy GEODÉZIA ČADCA, s.r.o., Ing. 

Jana Fuljerová, Vyšný koniec 216, 023 54 Turzovka, úradne overeným Ing. Jozefom Polkom, dňa 12. 03. 

2020 pod č. 318/2020 do katastra nehnuteľností. 

 

Predávajúci p. č. 1 až p. č. 12 splnomocňujú kupujúcu Obec Makov výlučne na opravu prípadných chýb a 

nesprávností alebo na doplnenie chýbajúcich údajov v tejto zmluve alebo v súvisiacom návrhu na vklad 

vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech kupujúceho, ktoré by bránili vkladu vlastníckeho práva k 

nehnuteľnostiam podľa tejto zmluvy a na všetky úkony podľa § 42 ods. 4 zákona č. 162/1995 Z. z. 

Katastrálny zákon v znení neskorších predpisov, ako i na všetky iné potrebné úkony, ktoré by prípadne boli 

nevyhnutné na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech kupujúceho  do katastra 

nehnuteľností  podľa tejto zmluvy. Obec Makov splnomocnenie podľa predchádzajúcej vety v celom rozsahu 

prijíma. 

Zároveň ju splnomocňujú k previazaniu zmlúv a všetkých príloh do uceleného dokumentu, po previazaní 

k prelepeniu a k podpisu za predávajúcich. 

V prípade, že by Okresný úrad v Čadci, Katastrálny odbor rozhodol o zamietnutí návrhu na vklad, účastníci 

sú povinní vrátiť si bezodkladne všetky plnenia vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

IX. 

 
Na základe tejto zmluvy možno zapísať vklad do katastra nehnuteľností u Okresného úradu Čadca, 

katastrálny odbor pre katastrálne územie Makov na príslušný LV  nasledovne: 

 

Katastrálne územie Makov: 

 

ALV:  

pozemok CKN 112/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 504 m2  
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BLV:   

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129  pod B1 0 podiel 1/64 

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129  pod B12 podiel 1/40 

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129  pod B15 podiel 1/20 

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129  pod B16 podiel 1/20 

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129  pod B17 podiel 5/126 

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129  pod B18 podiel 1/60 

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129  pod B20 podiel 1/60 

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129  pod B21 podiel 74/3024 

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129  pod B23 podiel 1/60 

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129  pod B24 podiel 37/756 

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129  pod B25 podiel 5/126 

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129  pod B27 podiel 1/64 

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129  pod B28 podiel 1/64 

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129  pod B29 podiel 1/64 

Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129  pod B30 podiel 1/40 

 

CLV:     

Bez zmeny  

 

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

  

 

 

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

Predávajúci p. č. 1     Predávajúci p. č. 2 

            Mária Záhumenská      Ing. Stanislav Kubinec     

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 

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

           Predávajúci p. č. 3       Predávajúci p. č. 4 

           Paulína Suranová       Pavol Pešat 
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V ......................, dňa ..............................                        V ......................, dňa ..............................                         

  

 

 

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

Predávajúci p. č. 5     Predávajúci p. č. 6 

            Ing. Ľubomír Holáčik     Jozef Pavelka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 

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

           Predávajúci p. č. 7       Predávajúci p. č. 8 

           Janka Marčišová       Jozef Pavelka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

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

  

 

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

            Predávajúci p. č. 9                               Predávajúci p. č. 10                                         

            Karola Masnicová             Anton Masnica   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 

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

            Predávajúci p. č. 11                               Predávajúci p. č. 12                

            Irena Gregušová             Pavol Pavlík  
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V ...................., dňa ..............................                           

 

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

    kupujúca Obec Makov 

  zastúpená starostom obce 

    Martinom Pavlíkom 


