
Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami: 

Predávajúci: Helena Cigániková, rod. Ticháková, nar. 
bytom Krasňany 221, 013 03 Varín 

(ďalej len predávajúca) 

a 

Kupujúci: Obec Krasňany 
Obecný úrad Krasňany 22 
013 03 Varín 

v zastúpení: Ing. Miroslav Bielka - starosta obce 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina 
Číslo účtu: 0210896001/5600 
IČO: 00321401 

(ďalej len kupujúci), 
ktorí zhodne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú oprávnení a k právnym úkonom 

spôsobilí a uzatvárajú túto kúpnu zmluvu 

Článok I. 

Predávajúca prehlasuje, že je výlučným vlastníkom pozemku pare. č. CKN 856 - orná pôda 
o výmere 679 m2 v k.ú. Krasňany, zapísaný v Správe katastra Žilina na LV č. 637. 

Článok II. 
Predávajúca predáva kupujúcemu pozemok pare. č. CKN 856 - orná pôda o výmere 679 m2 

v k.ú. Krasňany, zapísaný na LV č. 637. Odkúpenie pozemku bolo schválené Obecným 
zastupiteľstvom obce Krasňany dňa 15.12.2014, Uznesením č. 11/2014, bod 7. Výpis 
uznesenia tvorí prílohu tejto zmluvy. 
Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 225/2014, vyhotoveného 
znalcom z odboru stavebníctvo Ing. Jánom Ďurišom dňa 18.11.2014, na sumu 8,46 € / m2. 
Kúpna cena spolu predstavuje sumu 5744,34 € a bude vyplatená v hotovosti predávajúcej pri 
podpise zmluvy. V prípade, že nedôjde k vyplateniu čo i len časti kúpnej ceny najneskôr do 
10 dní od jej podpisu, je účinnosť a viazanosť zmluvy v celom rozsahu neplatná. 

Článok III. 
Predávajúca prehlasuje, že na predávaný pozemok neviazne žiadna ťarcha a ani iné právne 
obmedzenia. Kupujúci prehlasuje, že stav pozemku pozná a kupuje ho v stave vakom sa 
nachádza v deň podpisu zmluvy. 

Článok IV. 
Touto zmluvou sú jej účastníci viazaní dňom jej podpísania, účinnosť nadobúda dňom vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti. Vklad do KN podá kupujúci. 
Poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti hradí kupujúci. 



Článok V. 
Na základe tejto zmluvy vykoná Katastrálny úrad v Žiline, Správa katastra Žilina vklad 
vlastníckeho práva v k. ú . Krasňany nasledovne: 

V časti A LV: majetková podstata 
Pozemok pare. č. CKN 856 - orná pôda o výmere 679 m2 

V časti B LV: vlastníci 
Obec Krasňany 
IČO: 00321401 v podiele 1/1 

V časti C LV: ťarchy 
Bez zápisu 

Cl. VI. 
Účastníci kúpnej zmluvy prehlasujú, že jej obsahu porozumeli, že táto bola uzatvorená podľa 
ich slobodnej vôle, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú na zmluve 
svojimi podpismi. 

V Krasňanoch dňa 23.12.2014. 

Kupujúci: Predávajúci: 

Ing. Miroslav Bielka 
starosta obce d S Ň 

A ŕlelena Cigániková 
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