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Kúpna zmluva  
o prevode vlastníctva pozemkov č.01/2019 

uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 
 
 

Predávajúcim:  Mária Krišková, rod. Krompaková, nar. 25.02.1945, r.č. 455225/707, ovdovelá, 
   občan SR,  
   trvalý pobyt: Lomonosovova 2254/10, 040 01, Košice, Slovenská republika 

   prechodný pobyt: Riegrova 1720/71, 370 01 České Budějovice, Česká republika 

   (ďalej len predávajúca) 
 
a 

 
Kupujúcim:  Obec Poruba pod Vihorlatom 
   Poruba pod Vihorlatom č. 175, 072 32 
   v zastúpení: Juraj Kriška, starosta obce 
   IČO: 00325651  
   (ďalej len kupujúci) 

 
 

čl. 1 
 (1.) Predávajúca sa preukázala, že je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností - pozemku 
nachádzajúceho sa v kat. úz. obce Poruba pod Vihorlatom, zapísaného na na LV č. 826 a to parc. KN „C“ 
č. 210/3 – záhrady o výmere 1173 m2  

 
 

čl. 2 

 (1.) Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti - pozemku  

nachádzajúceho sa v kat. úz. obce Poruba pod Vihorlatom, zapísaného na na LV č. 826 a to parc. KN „C“ 

č. 210/3 – záhrady o výmere 1173 m2, 

 

 (2.) Predávajúca predáva nehnuteľnosti špecifikované v čl. 2, ods. 1 kupujúcemu do jeho 

výlučného vlastníctva a kupujúci sa zaväzuje predávajúcej zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 

 

čl. 3 

 (1.) Medzi predávajúcou a kupujúcim za  nehnuteľnosť, ktorá je predmetom tejto kúpnej zmluvy, 

špecifikované v čl. 2, ods. 1,  bola dohodnutá  kúpna cena vo výške 11.000,- EUR, slovom jedenásťtisíc  

EUR.  

 (2.) Dohodnutá kúpna cena medzi účastníkmi tejto zmluvy bola schválená obecným 

zastupiteľstvom v obci Poruba pod Vihorlatom uznesením č. 18/2019 zo dňa 14.03.2019 na základe 

Znaleckého posudku č. 119/2018 vyhotoveného Ing. Pavlom Šoltýsom, 072 11 Iňačovce 136, zo dňa 

17.08.2018. 

 

 (3.) Účastníci tejto kúpnej zmluvy sa dohodli, že dohodnutá kúpna cena bude vyplatená zo strany 

kupujúceho v prospech predávajúcej bezhotovostným prevodom na bankový účet určený predávajúcou 

vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu IBAN:  SK39 0900 0000 0004 4331 8595 najneskôr 

v lehote do 30 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 

čl. 4 

 (1.) Predávajúca vyhlasuje, že nehnuteľnosti špecifikované v čl. 1 tejto zmluvy, predáva 

kupujúcemu bez tiarch  a záväzkov a na strane druhej  kupujúci prehlasuje, že predmet  kúpy pozná, je  

oboznámený  s jeho stavom a v tomto stave  ho kupuje. 

 (2.) Predávajúca zároveň potvrdzuje, že k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom tejto kúpnej 

zmluvy, nie sú uzavreté žiadne nájomné zmluvy, a že voči predávajúcej ku dňu podpisu tejto zmluvy nie 

je začaté žiadne exekučné konanie.  
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čl. 5 

    (1.) Náklady súvisiace so zaplatením správneho poplatku za vklad do katastra  nehnuteľností   

znáša kupujúci. 

 (2.)  Náklady súvisiace so spísaním tejto kúpnej zmluvy znáša v plnom rozsahu kupujúci. 

 (3.) Náklady súvisiace s overením podpisov účastníkov na týchto zmluvách si znáša každý z 

účastníkov sám. 

 

čl. 6 

 (1.)  Účastníkom tejto zmluvy je známe, že jej účinnosť nastane dňom  právoplatnosti rozhodnutia 

o povolení vkladu do katastra nehnuteľností vedeného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym 

odborom. 

 

čl. 7 

(1.) Predávajúci a kupujúci prehlasujú, že sú oprávnení s predmetom  zmluvy voľne nakladať, 

zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné  a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, a právny úkon 

je  urobený v predpísanej forme. 

 

čl. 8 

(1.) Kupujúci a predávajúca dávajú súhlas so spracovaním ich osobných údajov uvedených v  

tejto  zmluve  v  zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov, a to na účely evidovania, predloženia príslušným orgánom a organizáciám, ktoré budú o tejto 

zmluve a na základe tejto zmluvy rozhodovať alebo overovať jej údaje. Pri spísaní tejto zmluvy boli 

použité tieto osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, štátna príslušnosť. 

Súhlas je vyjadrený podpisom zmluvných strán na tejto zmluve. 

 

 

čl. 9 

            (1.) Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sa s jej obsahom riadne  oboznámili, porozumeli 

všetkým jej ustanoveniam a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnou rukou, resp. k tomu oprávnených 

štatutárnych zástupcov  podpísali. 

  (2.) Predávajúci a kupujúci svojimi podpismi na tejto zmluve pred orgánom oprávneným k 

overeniu ich podpisov zároveň vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, bez 

nátlaku a za podmienok, ktoré boli medzi  účastníkmi navzájom dohodnuté. 

            (3.) Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých predávajúci a kupujúci  

obdržia po  jednom rovnopise a dva  rovnopisy s overeným podpisom predávajúcej obdrží kupujúci, ktorý 

ich  spolu  s návrhom na vklad predloží Okresnému úradu Michalovce – Katastrálnemu odboru, na vklad 

údajov z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností. 

 

 

   V ....................................., dňa .....................                   V Porube pod Vihorlatom, dňa .....................

  

 

      ____________________________            ____________________________     

        Mária Krišková, rod. Krompaková                     obec Poruba pod Vihorlatom 

                       predávajúca                                                                   Juraj Kriška – starosta obce 

                 /úradne overený podpis/                         kupujúci      

                                                           

                                                            

                                              

 

 

 

 

 

 

 



        Titl. 

        Okresný úrad Michalovce 

        Katastrálny odbor 

Sama Chalúpku č. 18 

        071 01  Michalovce  

        _____________________________ 

 

 

 

 

V E C:  Návrh na zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra  nehnuteľností vkladom údajov  

 z kúpnej  zmluvy                                                                                                                                                         

 ___________________________________________________________________________ 

 

 

    
 Účastníci kúpnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu tohto návrhu, a to predávajúca Mária Krišková, rod. 
Krompaková, nar. 25.02.1945, r.č. 455225/707, ovdovelá, občan SR, trvalý pobyt: Lomonosovova 
2254/10, 040 01, Košice, Slovenská republika, prechodný pobyt: Riegrova 1720/71, 370 01 České 
Budějovice, Česká republika a kupujúci Obec Poruba pod Vihorlatom, Poruba pod Vihorlatom č. 175,     
072 32, v zastúpení: Juraj Kriška, starosta obce, IČO: 00325651, týmto navrhujeme Okresnému úradu 
Michalovce, Katastrálnemu odboru, aby  povolil vklad údajov z kúpnej zmluvy do  katastra nehnuteľností. 

 

Jedná sa o nehnuteľnosti  nachádzajúce sa  v obci Poruba pod Vihorlatom,  kat. úz. Poruba pod 

Vihorlatom, zapísaných na LV č. 826 a to parc. KN „C“ č. 210/3 – záhrady o výmere 1173 m2, 

 Predávajúca vyššie uvedené nehnuteľnosti predáva v celosti kupujúcemu do jeho výlučného 

vlastníctva tak, ako to je uvedené v čl.2 kúpnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu tohto návrhu. 

 Dohodnutá kúpna cena medzi účastníkmi tejto zmluvy bola schválená obecným zastupiteľstvom 

v obci Poruba pod Vihorlatom uznesením č. 18/2019 zo dňa 14.03.2019 na základe Znaleckého posudku 

č. 119/2018 vyhotoveného Ing. Pavlom Šoltýsom, 072 11 Iňačovce 136, zo dňa 17.08.2018. 

 Účastníci kúpnej zmluvy prehlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy voľne nakladať, 

zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená  a právny úkon 

je urobený v predpísanej forme. 

Účastníci sa dohodli, že návrh na vklad možno zobrať späť iba so súhlasom všetkých účastníkov 

kúpnej zmluvy. 

          Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme, aby Okresný úrad Michalovce, Katastrálny odbor, povolil 

vklad údajov do katastra nehnuteľností. 

 

 

 

   V ....................................., dňa .....................                   V Porube pod Vihorlatom, dňa .....................

  

 

 

 

 

      ____________________________            ____________________________     

        Mária Krišková, rod. Krompaková                     obec Poruba pod Vihorlatom 

                       predávajúca                                                                   Juraj Kriška – starosta obce 

                                                                      kupujúci     

                                                                                    

 

 

 

Prílohy: - kúpna zmluva  - 2krát 

 - kolky v hodnote 66,- € ako správny poplatok 

 - Znalecký posudok č. 119/2018 

 - Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 18/2019 


