
KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA 

uzavretá medzi účastníkmi: 

 

 

PREDÁVAJÚCI  : 

 

Horoščáková Maria r.  r. Margicinová , bytom Na odálke 106/37,  082 16 Fintice  , nar. ..............., 

r.č.: ...................., občan SR 

(ďalej ako predávajúci) 

 

KUPUJÚCI  :  

 

Obec Raslavice, so sídlom Hlavná 154/30,  086 41 Raslavice, IČO 00322521, zastúpená starostom 

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

 

 (ďalej ako kupujúci)      

  

čl.I. 

 

   Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom, ktorý 

       predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva. 

 

      Predávajúci  : 

 

Horoščáková Mária r. Margicinová Na odálke 106/37,  082 16 Fintice  je výlučný 

vlastník nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice vedenej na  

 

LV č. 436: 

 

      - parcela registra CKN č. 636, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

                   o výmere 968 m2  výlučný vlastník v podiele 1/1 – íny v celku. 

               

                  LV 1926: 

 

- parcela registra CKN č. 821/5 , druh pozemku zastavaná plocha  a nádvorie 

                   o výmere 32 m2  výlučný vlastník v podiele 1/1 – íny v celku. 

 

             Kupujúci vyhlasuje, že  je mu  známy stav pozemku, a to v rozsahu v akom sa   s nim  

             oboznámili na mieste samom.        

                             

čl. II. 

 

Predávajúci  Horoščáková Mária týmto predáva kupujúcemu Obci Raslavice svoj pozemok 

CKN 636  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 968 m2  a CKN 821/5 druh 

 pozemku zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 32 m2  ,  za dohodnutú kúpnu cenu. Obec 

Raslavice za dohodnutú kúpnu cenu tento  pozemok  kupuje od predávajúcej Horoščákovej 

Márii. 

 



Kupujúci nadobudne vlastníctvo k pozemkom vkladom tejto zmluvy do katastra 

nehnuteľností. 

 

Kupujúci a predávajúci berie na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi 

zmluvnými  prejavmi  viazaní až do rozhodnutia Katastrálneho odboru  Okresného úradu v 

Bardejove. V prípade, že Katastrálny odbor  rozhodne o zamietnutí vkladu alebo prerušení 

vkladového konania, účastníci sú povinní uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, resp. vykonať 

všetky úkony potrebné na odstránenie chýb, kvôli ktorým bol tento vklad zamietnutý, resp. 

vkladové konanie prerušené. 

 

           Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva podá kupujúci. 

 

 

čl. III. 

 

 

Dohodnutá kúpna cena pre predávajúcu : 

 

Horoščáková Mária r. Margicinová Na odálke 106/37,  082 16 Fintice, je  2936 € (slovom 

dvetisíc deväťsto tridsať šesť eur ).  

 

Kupujúci  Obec Raslavice vyplatí predávajúcej  kúpnu cenu pri podpise zmluvy v hotovosti. 

čl. IV 

 

Kúpu parcely CKN 821/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 32 m2, k. 

ú. Nižné Raslavice schválilo obecné zastupiteľstvo obce Raslavice uznesením OZ č. 

07/2019 zo dňa 05.04.2019 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ponuku na predaj pozemku 

na parcele CKN 821/5 o výmere 32 m2 , druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie podľa 

geometrického plánu č. 37119192-86/2016, vypracovaným Mgr. Beátou Tarcalovou – 

Geotar, ktorá bola odčlenená z parcely EKN 92/13, k. ú. Nižné Raslavice od majiteľa 

pozemku Márie Horoščákovej, Na Odálke 106/37, Fintice za ponúkanú cenu 1,- EUR/m2 a 

podpísanie kúpno-predajnej zmluvy s predmetnou vlastníčkou spolu za cenu 32,- EUR. 

 

Kúpu parcely CKN 636, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 968 m2, k. ú. 

Nižné Raslavice schválilo obecné zastupiteľstvo obce Raslavice uznesením OZ č. 22/2019 

zo dňa 30.05.2019 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku na parcele CKN 636, 

druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie o výmere 968 m2 k. ú. Nižné Raslavice pri 

areály Materskej školy na ul. Toplianskej, od majiteľky pozemku Márie Horoščákovej za 

dohodnutú cenu 3,- €/ m2 a podpísanie kúpno- predajnej zmluvy s vlastníčkou na pozemok 

CKN 636 spolu za cenu 2 904,- €. 

 

čl. V. 

 

Účastníci zmluvy ručia za bezbremennosť a bezospornosť predmetu prevodu. 

 

Kupujúci Obec Raslavice preberá v časti C ťarchy:  

Zápis vecného bremena podľa zákona č. 66/2009 Z.z. v prospech obce Raslavice 

spočívajúce v práve držby a užívaní, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby na 



parcele EKN 92/13 trvalý trávny porast o výmere 165 m2, ktorá je pod miestnou 

komunikáciou Ku amfiteátru v kat. území Nižné Raslavice - Z 337/2013 

 

 

čl. VI. 

 

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. 

 

Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať výlučne písomnými dodatkami podpísanými  

účastníkmi tejto zmluvy okrem odstraňovania prípadných chýb či nesprávností, ktoré je 

možné robiť aj formou opravnej doložky pod textom zmluvy. 

 

Prípadná neplatnosť niektorej časti zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných jej 

dojednaní. V prípade, že je niektorá časť tejto zmluvy neplatnou alebo sa neplatnou stane 

neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou 

povahou najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní zmluvy. 

 

 

Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých po jednom dostane  po podpise 

zmluvy každá zmluvná strana. Ostatné budú predložené Katastrálnemu odboru  Okresného 

úradu v Bardejove pre potreby vkladového konania. 

 

 

 

 

           V Raslaviciach dňa  10.10.2019 

 

 

 

 

           ......................................................... 

                   Marek Rakoš - kupujúci 

              

 

 

 

 

 

           ......................................................... 

            Mária Horoščáková - predávajúca 

 

 

 

 


