
KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA 

uzavretá medzi účastníkmi: 

 

 

Obec Raslavice, so sídlom Hlavná 154, 086 41 Raslavice, IČO 00322521, zastúpená starostom 

obce  Marekom Rakošom, nar. 14.02.1979, bytom Alejová 700/44, Raslavice, ako predávajúci, 

a 

Milan Bili r. Bili, nar. 6.2.1985, r.č. ..............bytom Kopčáková 406/11, 086 41 Raslavice, občan 

SR, ako kupujúci 

 

I. 

Predávajúci – Obec Raslavice – je výlučným vlastníkom v k.ú. Nižné Raslavice na LV 1189 -  

parcela CKN 341/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, pod B1 

v podiele 1/1 – ina v celku,  ktorá je predmetom tejto kúpno-predajnej zmluvy. 

 

II. 

Obec Raslavice, ako  výlučný vlastník, odpredáva svoju nehnuteľnosť uvedenú v bode I. tejto 

zmluvy kupujúcemu – Milanovi Bilimu, rod. Bili ako prípad hodný osobitného zreteľa. Milan Bili, 

rod. Bili odkupuje od predávajúceho – obce Raslavice – do svojho výlučného vlastníctva parcelu 

CKN 341/3, k.ú. Nižné Raslavice, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, za dohodnutú 

kúpnu cenu 1,00 euro/m2, spolu za 47 €, slovom: štyridsaťsedem eur.  

 

Kupujúci  Milan Bili vyplatí predávajúcemu Obci Raslavice kúpnu cenu  47 €  do pokladne 

obecného úradu pri podpise zmluvy. 

III. 

Obecné zastupiteľstvo obce Raslavice Uznesením OZ č. 89/2017  zo dňa 14.12.2017  – s dôvodmi 

hodnými osobitného zreteľa. A) schvaľuje odpredaj pozemku 341/3, k-ú. Nižné Raslavice, 

zastavaná plocha a nádvorie, vedeného na LV č. 1189, výmera predávanej parcely je 47 m2 

Milanovi Bilimu, rod. Bili s ohľadom na dôvody hodné osobitného zreteľa podľa oznámenia o 

zámere Obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa - skutočnosť, že ide o priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením zabezpečuje 

jediný možný prístup na parcelu vo vlastníctve p. Biliho (CKN 341/4, k.ú. Nižné Raslavice). B) 

schvvaľuje kúpno-predajnú zmluvu uzatvorenú medzi obcou Raslavice a Milanom Bilim, rod. Bili 

týkajúcu sa kúpy a predaja pozemku CKN 341/3, k-ú. Nižné Raslavice, zastavaná plocha a 

nádvorie, vedeného na LV č. 1189. Výmera predávanej parcely je 47 m2 , cena celkom 47,00 €. 

 

IV. 

Predávajúci ručí za bezbremennosť a bezospornosť predmetu prevodu. 

 

V. 

Poplatky a dane spojené s týmto majetkovým prevodom zaplatí kupujúci.  

 

VI. 

Právne účinky tejto kúpnej zmluvy nastanú dňom povolenia vkladu do katastra nehnuteľností 

Okresným úradom Bardejov, odborom katastrálnym. 

 

VII. 

Účastníci zmluvy zhodne prehlasujú, že táto bola uzavretá po vzájomnom prejednaní podľa ich 

skutočnej a slobodnej vôle,  určite, vážne a zrozumiteľne. V plnom rozsahu súhlasia s obsahom, čo 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Raslaviciach dňa 31.01.2018   



 

 

Predávajúci:   

 

Marek Rakoš, starosta obce     .................... 

                                       

Kupujúci:         

 

Milan  Bili                      ..................... 


