
KÚPNA ZMLUVA

o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam v zmysle ~ 588 a nasl. OZ uzavretá medzi
účastnhkmj;

Predávajúca:
Obec Jarok
iČo: 00 308 056
Hlavná ul. 283/176
951 48JAROK
zastúpená Stanislavom Sťahelom - starosta obce

(d‘alej ten ako „predávajúca“)

a

Kupuj úci:
Stanislav Zeleňák
a manželka
Emília Zeleňáková
obaja trvale bytom 951 48 Jarok

(ďalej len ako „kupujúci“)

ohl‘adne nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Jarek za nasledovných
podmienok:

Čl. I.
Prevádzané nehnutel‘nostj

Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnutel‘ností nachádzajúcich sa v
katastrálnom území Jarok, evidovaných Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom
v operáte katastra nehnuteľnostj na LV Č. 3493 ako parcely registra „E“ evidované na mape
určeného operátu ako pare. Č. 825/2 - ostatná plocha a nádvoria o výmere 26 m2 a parc. Č.
826/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 414 m2 v celosti.



Geometrickým piánom Č. 8/20 19 vypracovaným GE0D2000, Ing. Danielom Odierom
dňa 30.1.2020 a overeným Okresným úradom Nitra, katastráinam odborom dňa 18.2.2020
pod Č. 01-292/2020 bol od E-KN parc. Č. 825/2 oddelený die! 3 o výmere 10 m2 a die! 4
o výmere 20 m2~ a od E-KN parc. Č. 826/1 bol oddeiený dici 1 o výmere 162 m2 a dicI 2
o výmere 26 m2. Násiedne dici I a die! 3 boli prič!enené k novovytvorenej C-KN parc. Č.
696/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmerc !72 m2 a die! 2 a die! 4 bo!i prič!enené
k novovytvorenej C-KN parc. č. 825 9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2.

Predmetom prevodu sú novovytvorené C-KN pare. č. 696/12 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 172 m2 a C-KN parc. Č. 825/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
46 m2 v celosti.

Či. I!.
Predmet zm!uvy

Predáva)úca predáva kupujúcim C-KN parc. č. 696 12 - zastavané plochy a nádvoria o
výmere 172 m a C-KN parc. Č. 825/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 do ich
bezpodieiového spoiuviastníctva manže!ov v celosti, ktoré nehnuteľnosti kupujúci kupujú od
predávajúcich do svojho bezpodie!ového spoiuviastníctva manže!ov v celosti.

Či. III.
Kůpna cena a platobné podmienicy

Kúpna ccna za prcvádzané nc!rnuteľnosti bola určená Obecným zastupiteľstvom Obce
Jarok konaného dňa 25.6.2020 v sumc 12,40 €/m2, slovom dvanásf cur a štyridsaf eurocentov
za meter štvorcový, Čo predstavujc celkovú sumu z hľadiska prevádzanej výmery oboch
parciel 218 m2 v sume 2.703,20 €‚ s!ovom dvetisícsedemstotri cur a dvadsať curocentov.
O tcjto skutoČnosti svcdČí Zápisnica z 10. Zasadnutia OZ s uznesením.

Táto suma bo!a vypiatená kupujúcimi bezhotovostným prevodom peňazí na účet
predávajúcej, Č. ú. SK82 5600 0000 0008 5081 5003 vedený v Prima banke Slovensko, a. s.
v deň podpisu tcjto kúpnej zmluvy a o tejto skutočnosti svedčia podpisy účastníkov na kúpncj
zmluve.

Spósob priamcho prevodu predmctných nelmuteľností ako pripad hodný osobitného
zreteľa odsúhiasi!o obecné zastupitei‘stvo trojpätinovou vaČšinou všetkých posiancou Obce
Jarok o čom svedčí zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitei‘stva Obce Jarok konaného
dňa 23.4.2020 s uznescním.

či. Iv.
Prehlásenia úČastníkov zmluvy

Predávajúca prch!asuje, že na prevádzaných nehnutcľnostiach neviaznu žiadne t‘archy,
vecné brcmená ani mé právne povinnosti, ktoré by bránili prcvodu týchto parciel.

Kupujúci takticž prehiasujú, že stav a hranice prevádzaných nehnuteľností sú im dobre
známe z osobného poznania a taktiež sú oboznámení s citovaným geometrickým piánom.



Účastníci zmluvy zároveň prehlasujú, že ich zmluvná voľnost‘ nie je ničím obmedzená
a taktiež, že správny poplatok uhradia v zmysle platných predpisov, priČom sa dohodli, že
tento správny poplatok uhradia kupujúci.

Čl. V.
Osobitné dojednanie

Účastníci kúpnej zmluvy berú na vedomie, že do držby a úžitku prevádzai~ých parciel
kupujúci už vstúpili.

Čl. VI.
PlatnosL‘ a účitmosC zinluvy

Platnosť kúpnej zmluvy nastáva dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a
taktiež účastníci zmluvy berú na vedomie, že táto nadobudne účinnosť v deň nasledujúci Po
jej zverejnení podľa zák. Č. 211/2000 Z.z. a že svojimi zmluvnými prejavmi sú viazaní do
právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu Okresným úradom Nitra, katastrálnym
odborom. Dalej berú na vedomie, že ak by ku vkladu vlastníckeho práva nedošlo, sú povimM
navzájom si vrátit‘ všetko doterajšie plnenie.

Čl. VII.
Prevod vlastníctva

Vlastnícke právo k prevádzaným nehnuteľnostiam vzniká kupujúcim vkladom
vlastníckeho práva do katastra nehnutel‘ností na Okresnom úrade Nitra, katastrálnom odbore.
Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení.
Počnúc týmto dňom sú kupujúci povinní znášať dane, poplatky a mé ťarchy s
nehnuteľnosťami spojené.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

Účastníci zmluvy navrhujú Okresnému úradu Nitra, katastrálnemu odbom vydaf na
základe ďalšieho písomného návrhu rozhodnutie o povolení vkladu a vklad uskutoČniť
nasledovným vpisom do listu vlastníctva pre katastrálne územie Jarok:

A-LV: C-KN parc. č. 696/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m2
C-KN parc. Č. 825/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2

B-LV: Stanislav Zeleňák r. Zeleňák, nar. 16.1.1943, rod. Č. 430116/709 a manželka
Emília ZeLeňáková r. Melová, nar. 14.10.1946, rod. č. 4660 14/706
951 48 Jarok Č. 43, SR Podjel: 1/1

C-LV: bez zápisu



Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z
ktorých predávajúca obdrží jedno vyhotovenie, kupujúci obdržia jedno vyhotovenie a dye
vyhotovenia účastníci kúpnej zmluvy priložia k návrhu na vklad vlastníckeho práva na
Okresnom úrade Nitra, katastrálnom odbore.

Účastníci tejto kúpnej zmluvy prehlasujú. že sa na tomto právnom úkone dohodli
dobrovoľne. Prejav ich vůle bol slobodný a vážny a keďže znenie tejto zmluvy je v súlade s
prejavom ich vůle, túto na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Jarku dňa ~° 2~O

Predávajúca: Kupujúci:

Obec Jarok Stanislav Zeleňák
zastúpená Stanislavom Sťahelom
starosta

t2... IY “ C

‚ . Emília Zeleňáková

*


