
Kúpna zmluva 
 

o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam uzatvorená v zmysle príslušných ustanovení § 588 a nasl. 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

 

(ďalej len „zmluva“) 

 

medzi 

Predávajúcou: 

 Meno a priezvisko: Božena Lacková 

 Rodená:  

 Dátum narodenia:  

 Rodné číslo:   

 Číslo OP:   

 Trvale bytom:  Moravské Lieskové 

 občan SR 

 (ďalej len ako „predávajúca“) 

 

a 

 

Kupujúcim: 

Názov organizácie: Obec Lubina 

Adresa:  Lubina 56, 916 12 Lubina 

IČO:   

DIČ:   

V zastúpení starostu obce: 

 Meno a priezvisko: Martin Beňatinský, Ing. 

 Rodený:   

 Dátum narodenia: 

 Rodné číslo: 

 Číslo OP: 

Trvale bytom:   Lubina 

 (ďalej len ako „kupujúci“) 

 (ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy, ktorú uzatvorili dobrovoľne, slobodne, vážne, bez 

skutkového či právneho omylu, pri plnej spôsobilosti na právne úkony za nasledovných zmluvných 

podmienok: 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 



1.1 Predávajúca v bezpodielovom spoluvlastníctve vlastní nehnuteľnosti uvedené v bode 1.2 tohto 

článku zmluvy a je oprávnená s nimi voľne nakladať. Týmto tieto nehnuteľnosti v celosti predáva 

kupujúcemu a kupujúci tieto nehnuteľnosti od predávajúcej kupuje do svojho výlučného vlastníctva  za 

podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

 

1.2 Predávajúca prevádza do výlučného vlastníctva kupujúcemu nehnuteľnosti zapísané na: 

LV č. 2041 – čiastočný, vedený Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, Katastrálny odbor, 

katastrálne územie Lubina, nadobudnuté na základe dokumentu Kúpnej zmluvy  V 1162/2002- 120/02 

zo dňa 24.03.2017 a Rozhodnutie o určení súp. čísla č.: 750/09 zo dňa 23.10.2009 -VZ 90/10  a vzťah 

k parcelám registra KN-C č. 189, KN-C č. 190, KN-C č. 191 a KN-C 194/2 evidovaný na LV č. 2041 - 

čiastočný, ktorých špecifikácia znie nasledovne: 

 

a) rodinný dom, nachádzajúci sa v obci Lubina, súpisné číslo 267, stojaci na parcele registra   

KN-C č. 191 o rozlohe 202 m2, 

 

b)  parcela registra KN-C č. 189 – zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 263 m2, 

 

c) parcela registra KN-C č. 190 – záhrady o rozlohe 228 m2, 

 

d) parcela registra KN-C č. 194/2 – zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 34 m2. 

 (ďalej v texte len „nehnuteľnosti „alebo „predmet kúpy“ ). 

 

1.3 Kupujúci nehnuteľnosti špecifikované v bode 1.2 kupuje od Predávajúcej do svojho  výlučného 

vlastníctva. 

 

1.4 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcej za predmet kúpy kúpnu cenu, a to vo výške a spôsobom 

uvedeným v čl. III. tejto zmluvy. 

 

 

 

Článok II 

Popis rodinného domu 

 

2.1 Prevádzaný dom označený v Čl. I bod 1.2 písm a)  pozostáva zo štyroch obytných miestností, 

kuchyne, predsiene  a príslušenstva, ktoré tvorí kúpeľňa, WC. Rodinný dom je v staticky nebezpečnom 

stave, kedy sa odporúča odstránenie stavby pre bezpečnosť obyvateľstva. 

Celková výmera podlahovej plochy domu vrátane príslušenstva je 202 m2. 

 

2.2 Kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzatvorením tejto zmluvy oboznámil so stavom domu, jeho 

vybavenia a príslušenstva domu a pozemku a v tomto stave ho preberá a kupuje. 

 

 

 

Článok III 

Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia 



 

3.1 Predávajúca predáva predmet kúpy za dohodnutú kúpnu cenu, ktorá bola stanovená na základe 

dohody zmluvných strán v súlade so zákonom č 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších  predpisov 

v celkovej výške 17.000,- euro (slovom sedemnásť tisíc euro). Kupujúci predmet kúpy kupuje za túto 

kúpnu cenu. 

 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe vyplatenia kúpnej ceny uvedenej v čl. III bod 3.1 

nasledovným spôsobom: 

 Kupujúci uhradí plnú výšku kúpnej ceny bankovým prevodom na hypotekárny účet 

predávajúcej a to najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise tejto kúpnej zmluvy. 

 

Článok IV 

Vyhlásenia predávajúcej a kupujúceho 

 

4.1 Predávajúca týmto vyhlasuje a súčasne sa zaväzuje, že k predmetu kúpy 

- nie je žiadnym spôsobom obmedzené ich právo s ním disponovať, neviaznu tu iné práva tretích osôb 

okrem vkladu záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 

Bratislava, IČO: 00 151 653 na dom s.č. 267 na p.č. 191, pozemky p.č. 189, 190, 191, 194/2 - V 

1653/2009 -VZ 90/10, ktoré bude vymazané po úhrade kúpnej ceny v prospech banky  

- neuzavrela a neuzavrie žiadne písomné alebo ústne zmluvy a dohody, ktoré by mohli obmedziť alebo 

ovplyvniť výkon budúcich vlastníckych práv kupujúceho k predmetu zmluvy, budúcu držbu a užívanie 

predmetu zmluvy alebo prevod vlastníckeho práva k predmetu zmluvy z predávajúcej na  

kupujúceho 

-  neposkytla a neposkytne na zmluvnom základe alebo mlčky užívacie práva žiadnej tretej osobe 

- nepodpísala a nepodpíše kúpnu zmluvu resp. zmluvu o prevode vlastníckeho práva, nájomnú zmluvu,  

alebo zmluvu o vecnom bremene so žiadnou treťou osobou, a že neudelila a neudelí plnomocenstvo, 

príkaz ani mandát žiadnej tretej osobe, aby takéto zmluvy, alebo iné písomné dojednania, resp. návrhy 

na vklad vlastníckeho práva, záložného práva, resp. práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do 

katastra nehnuteľností s treťou osobou podpísala v mene predávajúcej 

- nie sú žiadne súdne spory, začaté exekučné konania a ani iné konania, ktoré by bránili prevodu 

vlastníckeho práva a užívaniu predmetu kúpy 

 

4.2  Predávajúca je oprávnená písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak nedôjde k úhrade  kúpnej 

ceny,  alebo čo i len časti z tejto sumy v lehote podľa bodu 3.2 tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy 

musí byť písomné a zaslané  doporučene na adresu druhej zmluvnej strany.  V prípade odstúpenia od 

zmluvy z tohto dôvodu  má predávajúca súčasne nárok  na zmluvnú pokutu vo výške 2. 000,00 EUR 

(slovom dvetisíc euro).  

Predávajúca sa zároveň zaväzuje, že neodstúpi ani nevypovie túto zmluvu v prípade, ak si kupujúci splní 

svoju povinnosť z tejto zmluvy, t. j. zaplatí celú kúpnu cenu riadne a včas podľa čl. III. tejto zmluvy. 

V opačnom prípade má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,00 EUR (slovom dvetisíc 

euro). 

 

4.3 V prípade, ak by sa v budúcnosti preukázali vyhlásenia predávajúcej uvedené v tomto článku 

zmluvy za nepravdivé alebo ak by predávajúca porušila svoje záväzky uvedené v tomto článku zmluvy, 



je predávajúca povinná uhradiť kupujúcemu vzniknutú náhradu škody, ako aj náklady a výdavky z toho 

plynúce. 

 

4.4 Predávajúca vyhlasuje, že nie sú jej známe také technické a právne vady predmetu kúpy, na ktoré 

by mali kupujúceho osobitne upozorniť. Predávajúca oboznámila kupujúceho a ten zobral na vedomie 

stav predmetu kúpy. 

 

4.5 V prípade, ak bude poukázaná podľa bodu 3.2 kúpna cena v plnej výške, predávajúca sa zaväzuje 

odovzdať predmet kúpy kupujúcemu (pokiaľ ho už neodovzdala skôr) a umožniť jeho riadne užívanie, 

odstrániť všetky svoje osobné veci najneskôr do 01.10.2018. Zmluvné strany formou písomného 

preberacieho protokolu zaznamenajú stav všetkých vodomerov, elektromerov, resp. iných meracích 

zariadení nachádzajúcich sa v dome, resp. ktoré súvisia s jeho užívaním. Nedoplatky do tohto dňa znáša 

predávajúca, ktorej patria aj prípadné preplatky. Za účelom prehlásenia zmeny v osobe užívateľa médií 

z predávajúcej na kupujúceho sa týmto zaväzuje poskytnúť kupujúcemu všetku potrebnú súčinnosť. 

 

4.6 Náklady spojené s osvedčovaním podpisov na tejto zmluve a poplatky s podaním návrhu na 

povolenie vkladu vlastníckeho práva do príslušného katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 

 

4.7 Kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil so stavom domu, technický stav 

predmetu zmluvy pozná z jeho osobnej obhliadky, že bol oboznámený s údajmi na liste vlastníctva č. 

2041, vzal ho na vedomie a v tomto stave dom kupuje a preberá do výlučného vlastníctva so všetkým 

zákonným príslušenstvom, so všetkými právami a povinnosťami s ním spojené. 

 

 

 

 

Článok V 

Prevod vlastníckeho práva 

 

5.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k predmetu zmluvy právoplatným rozhodnutím Okresného úradu 

Nové Mesto nad Váhom, Katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností. 

 

5.2 Návrh na povolenie vkladu podpisujú obe zmluvné strany, ktorý predloží kupujúci Okresnému 

úradu Nové Mesto nad Váhom, Katastrálnemu odboru nasledujúci pracovný deň po splnení podmienok 

týkajúcich sa úhrady kúpnej ceny podľa Čl. III a jeho príslušných bodov a predloží predávajúcej kópiu 

podaného návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností opatreného razítkom  katastra 

nehnuteľností o jeho prevzatí.  

 

5.3 V prípade, ak príslušný Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor svojim 

rozhodnutím zamietne návrh na vklad a povolenie vlastníckeho práva k predmetu kúpy alebo konanie 

o návrhu na vklad preruší, sú zmluvné strany povinné sa stretnúť a dohodnúť si iný alternatívny postup 

smerujúci k naplneniu predmetu a účelu tejto zmluvy. Ak počas nasledujúcich 10 dní nenájdu zmluvné 

strany alternatívne riešenie, tak táto zmluva zaniká bez akéhokoľvek následku pre ktorúkoľvek zo 



zmluvných strán. Následne sa zmluvné strany zaväzujú postupovať tak, aby došlo k vráteniu vzájomne 

poskytnutých plnení. 

 

Článok VI 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 

právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, Katastrálny odbor o povolení 

vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho. 

 

6.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmeny tejto zmluvy sa môžu robiť len formou očíslovaných 

písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami na jednej listine. 

 

6.3 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, každý z nich má platnosť originálu, pričom dva obdrží 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Katastrálny odbor, jeden predávajúca a jeden kupujúci. 

 

6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, ich prejavy sú dostatočne 

zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená a právny úkon je 

urobený v predpísanej forme. 

 

6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju vlastnoručne podpísali. 

 

V  Lubine V Lubine  

 

Dňa 1.10.2018                                Dňa 1.10.2018 

 

 

Predávajúca:       Kupujúci v zastúpení starostu: 

 

 

 

_____________________     _____________________ 

       Božena Lacková           Ing. Martin Beňatinský 

 

 
       
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


