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Kúpna zmluva 

o prevode nehnuteľnej veci  

(§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

 v znení neskorších predpisov) 

  

Zmluvné strany: 

 

Predávajúci : 

Meno a priezvisko :  Michal Grünvaldský, rod. Grünvaldský 

Dátum narodenia :   

Rodné číslo  :   

Bytom   :  Vavrišovo  

Štátny občan  :  SR 

Bankové spojenie :   

      IBAN:  

(ďalej  len „Predávajúci“) 

a 

Kupujúci :  

Obec   :  Obec Vavrišovo 

Sídlo   :  Vavrišovo č. 40, 032 42 Pribylina  

Pridelené  :  IČO: 00 315 834 

   :  DIČ: 2020581695    

Registrácia  :  podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

štatutárny orgán         :  Ľubica Chlebová  

   starostka 

Webové sídlo  :  www.vavrisovo.sk 

Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Liptovský Hrádok 

      IBAN: SK09 5600 0000 0016 0374 7001 

(ďalej len „Kupujúca“ ) 

 

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“) 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej na LV č. 1836 evidovanej 

Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, obec: Vavrišovo, katastrálne 

územie Vavrišovo, a to: 

   Parcela registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape, č. 2255/26  o výmere 85 m
2
 – 

ostatné plochy.   

1.2. Na účely tejto zmluvy pojem „Predmet kúpy“ označuje nehnuteľnosť špecifikovanú v bode 

1.1. Zmluvy. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Touto Zmluvou Predávajúci predáva Kupujúcej Predmet kúpy a Kupujúca ho kupuje od 

Predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú 

v Článku III. Zmluvy. 

http://www.vavrisovo.sk/
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Článok III. 

Kúpna cena 

 

3.1. Kúpna cena za Predmet zmluvy bola stanovená na základe uznesenia Obecného 

zastupiteľstva vo Vavrišove č. 65/2018 zo dňa 26.06.2018 vo výške 10,00 Eur/m
2
, t.j. 

v celkovej sume 850,00 Eur (slovom osemstopäťdesiat eur), ako primeranej ceny v čase 

prevodu v k. ú. obce Vavrišovo. 

3.2. Kúpna cena uvedená v bode 3.1. bude Predávajúcemu uhradená  bezhotovostným prevodom 

na jeho účet uvedený v záhlaví Zmluvy v dvoch splátkach nasledovným spôsobom: 

   Prvá splátka vo výške 50% v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

   Druhá splátka vo výške 50% do piatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti   

rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k Predmetu kúpy v prospech Kupujúcej   

  do katastra nehnuteľností. 

 

Článok IV. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

4.1. Vlastnícke právo k Predmetu kúpy prechádza na Kupujúcu právoplatným rozhodnutím o 

povolení vkladu vlastníckeho práva vydaného príslušným Okresným úradom Liptovský 

Mikuláš, katastrálny odbor, v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 162/1995 Z. z. v 

znení neskorších predpisov. 

4.2. Zmluvné  strany sa  dohodli, že  návrh na  vklad vlastníckeho  práva k  Predmetu  kúpy  do 

katastra nehnuteľností podá Kupujúca. Náklady spojené s osvedčením podpisu na Zmluve a 

náklady spojené s návrhom a povolením vkladu vlastníckeho práva znáša Kupujúca.  

 

Článok V. 

Osobitné ustanovenia 

 

5.1. Predávajúci vyhlasuje, že na Predmet kúpy sa neviažu žiadne ťarchy, vecné bremená a   

záložné práva, na ktoré by mal Kupujúcu upozorniť. Zároveň  sa  Predávajúci zaväzuje, že 

do dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva k Predmetu kúpy na Kupujúcu Predmet kúpy  

nezaťaží a nebude s ním fakticky ani právne disponovať a neuskutoční žiadne kroky vedúce  

k vzniku  práv tretích osôb k Predmetu kúpy. 

5.2. Ak Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor preruší konanie o návrhu na vklad 

vlastníckeho práva k Predmetu kúpy alebo k prevodu vlastníckeho práva, za podmienok 

uvedených v tejto zmluve na Kupujúcu, z akéhokoľvek dôvodu nedôjde, účastníci sa 

zaväzujú vykonať neodkladne všetky potrebné úkony k tomu, aby vady boli odstránené 

a vklad povolený. Ak je chyba nenapraviteľná, sú si povinní vrátiť vzájomne poskytnuté 

plnenia v plnej výške v lehote do 10 dní od doby, kedy sa o skutočnosti zamietnutia návrhu 

na vklad vlastníckeho práva dozvedeli. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1. Na   práva  a  povinnosti  neupravené   touto  zmluvou  sa  vzťahujú   príslušné   ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a podporne ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, platné 

podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 
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6.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s 

ním, zmluva sa zhoduje s ich slobodne a vážne prejavenou vôľou, zmluva nebola dojednaná 

v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, ich prejavy vôle sú určité, na 

znak čoho ju podpisujú.  

6.3. Táto zmluva je uzavretá okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami; podľa § 47a 

ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení účinná je dňom,  

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Kupujúcej ako povinnej osoby 

v zmysle § 5a zákona číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.  

6.4. Vecnoprávne účinky uzavretej zmluvy nastanú vkladom práv k nehnuteľnosti do katastra 

nehnuteľností. Kupujúca nadobudne vlastníctvo k Predmetu kúpy až na základe 

právoplatného rozhodnutia, ktorým sa vklad povoľuje. 

6.5. Táto zmluva je  vyhotovená  v piatich rovnopisoch, z ktorých  každý má platnosť originálu. 

V dvoch  vyhotoveniach bude priložená k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, dve 

vyhotovenia  obdrží  Predávajúci, jedno vyhotovenie obdrží Kupujúca. 

 

Vo Vavrišove, dňa  21.11.2019   

 

 

 

Predávajúci:  Kupujúca: 

 

 

  signed        signed 

          

___________________________ __________________________ 

Michal Grünvaldský        Obec Vavrišovo   

Ľubica Chlebová, starostka 


