
Kúpna zmluva

uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov

(ďalej len "zmluva")

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Predávajúci:
Obec Poráč,
zastúpený: Ing. Peter Volčko - starosta obce,
sídlo: 053 23 Poráč 61,
IČO: 00329509,
DIČ: 2020717831

(ďalej len "predávajúci")

Kupujúci:
Hardoň Peter, rodený Hardoň,
trvale bytom 053 '?'l p,,~.<" .:1IlQ_

(ďalej len "kupujúci")

l.
Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa na základe a za podmienok uvedených v tejto zmluve zaväzuje odovzdať predmet kúpy
špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy a previesť vlastnícke právo k nemu na kupujúceho a kupujúci sa
zaväzuje na základe a za podmienok uvedených v tejto zmluve prevziať predmet kúpy a zaplatiť zaň
dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu podľa článku III. tejto zmluvy.

II.
Predmet kúpy

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v podiele 1/1 a to:

a) pozemok, novovytvorená parcela KN C Č. 2974/15 o výmere 170 m2 (trvalý trávnatý porast) diel
č.1 z pôvodnej parcely KN E Č. 2974/2 o výmere 2101 m2 (orná pôda),

b) pozemok, novovytvorená parcelaKN C Č. 2974/16 o výmere 24 m2 (zastavaná plocha a nádvorie)
diel č.2 z pôvodnej parcely KN E Č. 2974/2 o výmere 2101 m2 (orná pôda),

na základe geometrického plánu Č. 61/2018 zo dňa 25.10.2018, vyhotovil Ing. Peter Gamek, GEODET,
Zimná 2547/107, Spišská Nová Ves, IČO: 34803637, autorizačne overil Ing. Peter Gamek zo dňa
25.10.2018, úradne overil Ing. Daniela Gállová zo dňa 05.11.2018, Č. 610/18, rozhodnutie Okresného
úradu Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor č.sp. OU-SN-PLO-2018/013150-2-Ku zo dňa
13.11.2018, právoplatné dňa 19.11.2018, potvrdenie z obce Poráč spis. Č. 401/2018 zo dňa 02.11.2018,

vedených na liste vlastníctva Č. 1, k.ú. Poráč, obec Poráč, v katastri nehnuteľností Okresný úrad Spišská
Nová Ves, katastrálny odbor (ďalej len "príslušný katastrálny odbor"),
(ďalej spoločne len "predmet kúpy").
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2. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti uvedené v čl. II.
bod l. tejto zmluvy v podiele 1/1 k celku, tak ako je vyššie v tomto článku uvedené, bez výhrad.

III.
Kúpna cena

l. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za nehnuteľnosti uvedené v čl. II. bod l. a bod 3. tejto
zmluvy vo výške 194,- € (slovom: stodeväťdesiatštyri EUR).

2. Kupujúci zaplatí celú kúpnu cenu uvedenú v čl. III. bod 1. tejto zmluvy z vlastných finančných zdrojov
v sume 194,- € (slovom: stodeväťdesiatštyri EUR), a to priamo do pokladne obce Poráč v deň podpisu
tejto zmluvy, s čím predávajúci bez výhrad jednoznačne súhlasí.

3. Za zaplatenú kúpnu cenu sa rozumie pripísanie všetkých fmančných prostriedkov na vyššie uvedené
číslo účtu v tomto článku tejto zmluvy.

4. Predávajúci je oprávnený odoprieť odovzdanie predmetu kúpy, ak nebude zaplatená kúpna cena podľa
tohto článku tejto zmluvy. Do zaplatenia celej kúpnej ceny nie je predávajúci v omeškaní s povinnosťou
odovzdať predmet kúpy kupujúcemu.

5. Predávajúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak nedôjde k zaplateniu čo i len časti kúpnej ceny
uvedenej v tomto článku tejto zmluvy do 10 pracovných dní odo dňa splatnosti kúpnej ceny.

IV.
Práva a povinnosti

1. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy s príslušenstvom je udržiavaný, nemá žiadne skryté vady, o
ktorých by vedel, resp. o ktorých by kupujúceho neupovedomil. Predmet kúpy s príslušenstvom
predáva v stave, v akom sa k dnešnému dňu nachádza.

2. Kupujúci vyhlasuje, že predmet kúpy s príslušenstvom mu je známy, pozná jeho stav z vykonanej
osobnej obhliadky priamo na mieste a v tomto stave ho nadobúda, v akom sa k dnešnému dňu
nachádza.

3. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy s príslušenstvom v stave, v akom sa k dnešnému dňu
nachádza kupujúcemu najneskôr do 3 kalendárnych dní od zaplatenia celej kúpnej ceny predávajúcemu
uvedenej v čl. III. tejto zmluvy (ďalej len "deň odovzdania").

4. Predávajúci sa zaväzuje hradiť všetky poplatky a dane súvisiace s vlastníctvom a užívaním predmetu
kúpy do dňa odovzdania kupujúcemu, aj keď tieto budú vyúčtované neskôr. Všetky poplatky a dane
súvisiace s vlastníctvom a užívaním predmetu kúpy odo dňa prevzatia predmetu kúpy bude uhrádzať
kupujúci.

V.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

l. Návrh na vklad vlastníckych práv do katastra nehnuteľností podpisujú obe strany a bude podaný na
príslušnom katastrálnom odbore, najneskôr do dvoch pracovných dní od zaplatenia celej kúpnej ceny
predávajúcemu podľa článku III. tejto zmluvy. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy
dňom nadobudnutia účinnosti rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru o povolení vkladu do
katastra nehnuteľností.

2. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne ťarchy, žiadne vecné bremená ani iné
práva tretích osôb, ktoré by bránili nadobudnutiu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho alebo
bránili alebo obmedzovali užívanie predmetu kúpy.

3. Predávajúci vyhlasuje, že proti jeho osobe nie je vedené exekučné konanie, nemá iné pôžičky a dlhy,
ani iné právne povinnosti, pre ktoré by nebol oprávnený s predmetom kúpy nakladať.

4. Predávajúci vyhlasuje, že k predmetu kúpy nie sú uzatvorené žiadne nájomné zmluvy, darovacie
zmluvy, budúce kúpne zmluvy, zmluvy o zriadení záložného práva, zmluvy o zabezpečovacom prevode
práva a pod. okrem tých, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy.

5. V prípade, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho predávajúci
akokoľvek zaťaží predmet kúpy alebo zriadi akúkoľvek ťarchu, je kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto
zmluvy.
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6. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že zodpovedajú jeden druhému za prípadnú škodu, ktorá by vznikla
ktorejkoľvek zo zmluvných strán, ak by sa preukázala nepravdivosť údajov uvedených predávajúcim
alebo kupujúcim.

VI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané
až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru o povolení alebo
zamietnutí vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho do katastra
nehnuteľností podľa tejto zmluvy.

2. V prípade, ak príslušný katastrálny odbor preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy v prospech kupujúceho, zmluvné strany sú povinné
poskytovať si vzájomne súčinnosť a odstrániť nedostatky tejto zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností, prípadne jeho príloh.

3. V prípade, ak príslušný katastrálny odbor rozhodne o zamietnutí alebo o zastavení konania o návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy v prospech kupujúceho, zmluvné
strany sú povinné podpísať znova kúpnu zmluvu s rovnakými podmienkami ako v tejto zmluve.

4. Odstúpenie z dôvodov uvedených v tejto zmluve je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia
ktoroukoľvek zo zmluvných strán. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sú si zmluvné strany povinné
bezodkladne vrátiť plnenia, ktoré si navzájom poskytli. Nárok na zaplatenie účelne vynaložených
nákladov súvisiacich s prevodom vlastníckeho práva k predmetu kúpy druhou zmluvnou stranou nie je
týmto dotknutý.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomné prejavy (vrátane právnych úkonov) budú doručované na
adresy zmluvných strán, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zmluvná strana neoznámi inú
adresu. Pre prípad, že zásielku nie je možné. doručiť na uvedenú adresu, pre účely tejto zmluvy sa
považuje písomnosť za riadne doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručen ej zásielky.

6. Zmluvné strany dávajú si navzájom, ako i osobe, ktorá zmluvu spísala, súhlas so spracovaním ich
osobných údaj ov uvedených v tejto zmluve v zmysle zákona Č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to na účely spísania tejto zmluvy, jej evidovania, jej
predloženia príslušným orgánom a organizáciám, ktoré budú o nej a na jej základe rozhodovať alebo
overovať jej údaje. Pri spísaní tejto zmluvy boli použité tieto osobné údaje: meno, priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, štátna príslušnosť. Súhlas je vyjadrený
podpismi zmluvných strán na tejto zmluve.

7. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že k prevodu predmetu kúpy nedošlo v tiesni a pod nátlakom, a zmluva
vyjadruje ich pravú, slobodnú, dobromyseľnú vôľu. Práva a povinnosti výslovne v zmluve neupravené,
vyplývajúce z tohto právneho úkonu sa riadia Občianskym zákonníkom.

8. Kúpna zmluva bola predávajúcim a kupujúcim prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom a
vyhláseniami podpísaná v 4 exemplároch, na ktorých je overený podpis predávajúceho, ktoré budú
odovzdané 2x ku katastrálnemu konaniu a Ix pre predávajúceho a Ix pre kupujúceho.

V Poráči, dňa 21.11.2018.

predávajúci
Obec Poráč
Ing. Peter Volčko - starosta obce

kupujúci
Hardoň Peter
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