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KÚPNA ZMLUVA  
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  

v znení neskorších predpisov 

 

 

I. 

Zmluvné strany 
Predávajúci 

Obec Makov  

Makov 60, 023 56 Makov 

IČO: 00314129 

zastúpená starostom obce Martinom Pavlíkom, rod. Pavlíkom, nar. .., r. č. .., OP č. ..6, trvale bytom 

Makov 57, 023 56  Makov, SR 

 (ďalej len ako „predávajúci“) 

 

a 

 

Kupujúci 

Vladimír Hazucha, rod. Hazucha, nar. ..., r. č. ..., OP: ..., trvale bytom Čierne 211, 023 56 Makov, 

občan SR 

Katarína Hazuchová, rod. Žideková, nar. ..., r. č. ..., OP: .., trvale bytom Čierne 211, 023 56 

Makov, občan SR  

(ďalej len ako „kupujúci“) 

(ďalej spolu „kupujúci“ a „predávajúci“ len „zmluvné strany“) 

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu. 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 
Predávajúci Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, zastúpená starostom obce 

Martinom Pavlíkom, je výlučným vlastníkom pozemkov: 

- CKN 5175 Záhrady o výmere 384 m
2
, 

- CKN 5174/1 Záhrady o výmere 328 m
2
 

v intraviláne k. ú. Makov, okres Čadca vedenom na liste vlastníctva Obce Makov č. 1070 

Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom.   

 

 

III. 

Prejav vôle zmluvných strán 
1. Predávajúci Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129 zastúpený starostom obce 

Martinom Pavlíkom odpredáva kupujúcemu Vladimírovi Hazuchovi, rod. Hazuchovi, nar. ... 

a manželke Kataríne Hazuchovej, rod. Židekovej, nar. ..., obaja trvale bytom Čierne 211, 023 56  

Makov pozemky: 

- CKN 5175 Záhrady o výmere 384 m
2
, 

- CKN 5174/1 Záhrady o výmere 328 m
2
 

v intraviláne k. ú. Makov do osobného vlastníctva BSM v podiele 1/1.  

 

2. Kupujúci  Vladimír Hazucha, rod. Hazucha, nar. ... a manželka Katarína Hazuchová, rod. 

Žideková, nar. ..., obaja trvale bytom Čierne 211, 023 56  Makov odkupuje do osobného 

vlastníctva BSM v podiele 1/1 pozemky: 

- CKN 5175 Záhrady o výmere 384 m
2
, 
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- CKN 5174/1 Záhrady o výmere 328 m
2
 

v intraviláne k. ú. Makov od predávajúceho Obce Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 

00314129, zastúpeného starostom obce Martinom Pavlíkom. 

 

3. Dôvod hodný osobitného zreteľa bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Makove 

č. 21/2018 zo dňa 19.12.2018 pod bodom C) a to celkom 6 poslancami z celkového počtu 6 

prítomných poslancov; celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove je 9 

poslancov v tomto znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Makove 

A/ s ch v a ľ u j e 

za prebytočný majetok Obce Makov pozemky: 

- CKN 5175 Záhrady o výmere 384 m
2
 , 

- CKN 5174/1 Záhrady o výmere 328 m
2
  

vedené na LV č. 1070 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce Makov, 

Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129, v intraviláne k. ú. Makov, časť obce Makov – 

Čierne – Belone. 

B/ Ž i a d a 

starostu obce, p. Martina Pavlíka, doplniť písomnú zápisnicu odbornej komisie o posúdení 

prebytočného majetku v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov: 

- CKN 5175 Záhrady o výmere 384 m
2
  

      - CKN 5174/1 Záhrady o výmere 328 m
2
 

C/ S ch v a ľ u j e 

zámer na odpredaj prebytočného majetku Obce Makov, a to pozemkov: 

- CKN 5175 Záhrady o výmere 384 m
2
  

- CKN 5174/1 Záhrady o výmere 328 m
2
  

vedených na LV č. 1070 Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, vlastníka Obce 

Makov, Makov 60, 023 56  Makov, IČO: 00314129, v intraviláne k. ú. Makov, časť obce Makov 

– Čierne - Belone, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, ods. 8, písm. e) zákona 

SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a IV. časti a čl. 17 a) platných 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Makov schválených uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Makove č. 98/2014, bod B, zo dňa 08.10.2014.   

 

O odkúpenie pozemkov CKN 5174 a CKN 5174/1 požiadali  Vladimír Hazucha, rod. Hazucha 

a manželka Katarína Hazuchová, rod. Žideková, obaja trvale bytom Čierne 211, 023 56  Makov 

žiadosťou zo dňa 09.12.2018 predloženou Obci Makov dňa 13.12.2018.  

  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná  o pozemky pre Obec Makov trvale prebytočné, 

nevyužívané, nachádzajúce sa v časti obce Čierne – Belone, ktoré chce kupujúci sceliť 

s pozemkami CKN 5182/4, 5180, 5183, 5184, 5178, 5179, 5176, 5177, 5181, 5182/3 a 5182/1 

a chce ich v budúcnosti  po dovysporiadaní využi pre účely zástavby pre svoje deti.  

 

Cena za 1 m
2
 bude 6 € a kupujúci budú znášať náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy v sume 70 

€, odvkladovanie kúpnej zmluvy v sume 66 € a overenie podpisov. 

D/ B e r i e    n a  v e d o m i e 

žiadosť Vladimíra Hazuchu, rod. Hazuchu a manželky Kataríny Hazuchovej, rod. Židekovej, 

obaja trvale bytom Čierne 211, 023 56  Makov o odkúpenie pozemkov: 

- CKN 5175 Záhrady o výmere 384 m
2
, 

- CKN 5174/1 Záhrady o výmere 328 m
2
. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Makov a na obecnej 

webovej stránke www.makov.sk v kategórii Obec a samospráva dňa 28.12.2018 ako uznesenie 

OZ v Makov č. 21/2018 zo dňa 19.12.2018. 

http://www.makov.sk/
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Tento zámer bol zverejnený minimálne 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva, ktoré 

zasadalo 27.02.2019.  

 

Proti zverejnenému zámeru z dôvodu hodného osobitného zreteľa neboli vznesené žiadne 

námietky. 

 

4. Odpredaj pozemkov CKN 5175 a CKN 5174/1 bol schválený dňa 27.02.2019 uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Makove č. 51/2019 ako predaj v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) 

zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, o ktorom Obecné zastupiteľstvo v Makove rozhodlo 8 hlasmi z celkového 

počtu 8 prítomných poslancov. Celkový počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove je 

9 poslancov.  

 

IV. 

Kúpna cena 
1. Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Makove č. 51/2019 zo dňa 27.02.2019 bola  

kúpna cena odpredávaných pozemkov CKN 5175 a CKN 5174/1 stanovená vo výške 6 €/1 m
2
. 

2. Kupujúci Vladimír Hazucha, rod. Hazucha, nar. ... a manželka Katarína Hazuchová, rod. 

Žideková, nar. .., obaja trvale bytom Čierne 211, 023 56  Makov zaplatí predávajúcemu Obci 

Makov, Makov 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129, zastúpenému starostom obce Martinom 

Pavlíkom kúpnu cenu pozemkov: 

- CKN 5175 Záhrady o výmere 384 m
2
 á 6 €/1 m

2
 za 2.304,-- €, 

- CKN 5174/1 Záhrady o výmere 328 m
2
 á 6 €/1 m

2
 za 1.968,-- €, 

celkom 2.304,-- € + 1.968,-- € = 4.272,-- €. 

 

Okrem toho kupujúci Vladimír Hazucha, rod. Hazucha a manželka Katarína Hazuchová, rod. 

Žideková zaplatí predávajúcemu Obci Makov náklady: 

- za vyhotovenie kúpnej zmluvy vo výške 70 €, 

- poplatok za odvkladovanie kúpnej zmluvy vo výške 66 €. 

Celkom kúpna cena a náklady spojené s kúpou pozemku predstavujú:  

 4.272 € + 70 € + 66 € = 4.408,-- €.  

 

3. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pozemku a náklady spojené s kúpou oproti vystavenej faktúre v 

termíne splatnosti faktúry na účet Obce Makov, IBAN: SK27 0900 0000 0003 1185 5487 

vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., resp. v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Makove. 

 

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

 

 

V. 

Prehlásenie predávajúceho a kupujúceho  
1. Predávajúci vyhlasuje, že má dispozičné právo k predávaným nehnuteľnostiam, že tieto nikomu 

nescudzil, nijako ich nezaťažil a ich prevod nie je obmedzený.  

 

2. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy a  nie je 

na nich zriadené záložné právo. 

 

3. Kupujúci prehlasuje, že sa so stavom predávaných nehnuteľností oboznámil obhliadkou na 

mieste samom, ich stav mu je dobre známy a preberá ich v stave, v akom sa nachádzajú pri 

podpise tejto zmluvy.  
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4. Dôvod hodný osobitného zreteľa  bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Makov, v obecnom 

infokanáli, ako i na obecnej webovej stránke www.makov.sk dňa 28.12.2018, t. j. po dobu 15 

dní pred schvaľovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 27.02.2019. 

 

5. Predávajúci Obec Makov zastúpený starostom obce Martinom Pavlíkom týmto prehlasuje, že sú 

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platných Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce schválených uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Makove č. 98/2014, bod B zo dňa 08. 10. 2014 splnené všetky podmienky pre odpredaj 

uvedenej nehnuteľnosti. 

 

 

VI. 

Nadobudnutie vlastníctva 
Kupujúci nadobudne vlastníctvo k prevádzaným nehnuteľnostiam vkladom vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností vedenom na Okresnom úrade v Čadci, katastrálny odbor.    

 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené kúpnu zmluvu  uzatvoriť. 

 

2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len dohodou zmluvných strán vo forme písomných 

dodatkov. 

 

3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že 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.  

 

4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou budú predávajúci 

a kupujúci riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 

 

5. V prípade, že je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné 

ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú 

ustanovenia všeobecne záväzných právnych  predpisov upravujúce otázku vzájomného stavu 

zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného 

ustanovenia,  ktoré svojim obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného 

ustanovenia. 

 

6. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka v platnom znení. 

 

7. Kupujúci týmto splnomocňuje predávajúceho, aby samostatne podal návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností. 

 

8. Zároveň ho splnomocňuje k oprave prípadných zrejmých chýb.  

 

9. Zároveň ho splnomocňuje k previazaniu zmlúv a všetkých príloh do uceleného dokumentu, po 

previazaní k prelepeniu a k podpisu za kupujúceho a predávajúceho. 

 

http://www.makov.sk/
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10. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov podlieha  táto zmluva povinnému zverejneniu.  

 

11. Zmluva je vyhotovená v  piatich rovnopisoch, jeden pre predávajúceho, dva pre kupujúceho 

a dva rovnopisy budú prílohou návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

 

 

VIII. 
Na základe tejto zmluvy možno vklad do katastra nehnuteľností Okresným úradom Čadca, 

katastrálnym odborom zapísať nasledovne: 

 

Katastrálne územie Makov: 

ALV:  
pozemok CKN 5175 Záhrady o výmere 384 m

2
 

pozemok CKN 5174/1 Záhrady o výmere 328 m
2
 

 

BLV:   
Vladimír Hazucha, rod. Hazucha, nar. .., r. č. ... a  

manželka Katarína Hazuchová, rod. Žideková, nar. .., r. č. ...,  

obaja trvale bytom Čierne 211, 023 56  Makov, občania SR        v BSM 1/1 

 

 

CLV:     
Bez zmeny 

 

V Makove, dňa 13.03.2019                            V Makove, dňa 13.03.2019 

  

 

 

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

    kupujúci                      predávajúci  

          Vladimír Hazucha                               Obec Makov 

               zastúpený starostom obce 

          Martinom Pavlíkom   

 

V Makove, dňa 13.03.2019                    

 

 

 

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

     kupujúci 

         Katarína Hazuchová 

 

 

 

 
Finančnú operáciu alebo jej časť: 

a) je možné vykonať – nie je možné vykonať, 

b) vo finančnej operácii alebo jej časti je možné pokračovať – nie je možné pokračovať, 
c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať – nie je potrebné vymáhať. 

Meno a priezvisko zamestnanca:      Meno a priezvisko starostu obce: 
Bc. Stanislava Gregušová, dňa 13.03.2019 ....................................    Martin Pavlík,  dňa 13.03.2019   ............................................. 


