
ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva
uzatvorená podľa ~ 588 a nasl. Zákona Č. 40/ 1964 Zb‘ Občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Predávajúci:

Názov: Obec Jarok
SLdlo: Hlavná ulica 283/1 76, 951 48 Jarok
ICO: 00308056
Telefón: 037/6587162
e-mail: sekretariatc~iarok.sk
vjej mene starosta obce Stanislav Sťahel
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, as.
IBAN: 5K82 5600 0000 0008 5081 5003
d‘alej len ako „predávajúci

a

Kupujúci:
Vladimír Fábik, rod.

nar.

r. Č.

trvale bytom ul. Brehy 929/15, 951 48 Jarok, Slovenská republika

št. príslušnosť:

stav:

a manželka

Mgr. Lenka Fábiková rod.

nar.

r. Č.

trvale bytom ul. Brehy 929/15, 951 48 Jarok, Slovenská republika

št. prislušnosť:

stav:

d‘alej spoloČne len ako „kupujúci“
Kupujúci a predávajúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“.

spolu uza tvárajú túto

zmluvu o prevode vlastníckeho práva

L
Predmet zmluvy

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti — pozemku, parcela registra „C KN“, s
parc. číslom 471/231, 0 výmere 601 m2, druh pozemku ostatná plocha; pozemok zapísaný aktuálne
na liste vlastníctva Č. 1, katastrá lne územie Jarok, obec Jarok, okres Nitra, v katastri nehnuteľnosti
vedenom Okresným úradom Nitra — katastrálnym odborom.

2. Na základe geometrického plánu č. 08/ 2020 vyhotoveného Ing. Slavomírom Karakom dňa
20. 04. 2020, kto,ý bol autorizačne overený dňa 22. 04. 2022 Ing. f4áriom Li3rinczim a úradne
overený príslušným Okresným úradom v Nitre — katastrálnym odborom pod
Č. G1-888/2020 dňa 11. 06. 2020 (d‘alej tiež len ako geometrický plán v príslušnom gramatickom
tvare) bola z pávodnej parcely Č. 471/231 odČlenená novovytvorená parcela nasledovne:
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- Parcela registra „C KN“, s parc. číslom 471/376, 0 výmere 121 m2, druh pozemku
ostatná plocha, kód 37;

3. Predávajúci ako výlučný vlastník touto zmluvou predáva a kupujúci kupujú nehnuternosť
— novovytvorenú parcelu uvedenú V článku L ods. 2. do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov /podiel 1/1 BSM/, za čo sú kupujúci povinní zaplatíťpredá vajúcemu kúpnu cenu podlá
článku IL Predmetorn tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na
kupujúcích k nasledovnej novovytvorenej nehnutelhosti — pozemku nasledovne:

- Parcela registra „C KN“, s parc. číslom 471/376, o výmere 121m2, druh pozemku
ostatná plocha, kód 37;

(d‘alej len ako „nehnuteltnosť‘).

Predávajúci vyhlasuje, že nehnutel‘nosťprevádza so všetkými súčasťami a príslušenstvom, pré varní

a povinnosťami na Kupujúcich a Kupujúci ju takto nadobúdajú.

4. Uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy z dóvodov hodných osobitného zretel‘a bob schválené
Obecným zastupitel~tvom v Jarku dňa 10. 12. 2020 Uznesením č. 62/2020, ktorého kápla tvorí
prílohu tejto kúpnej zmluvy pod por. č. 1.

„.

Stanovenie kúpnej ceny a platobné podmienky

.!. Kúpna cena za prevod vlastníckeho práva podlá tejto zmluvy bola stanovená na základe
Znaleckého posudku č. 211/2020 vyhotoveného znalcorn Ing. V!adimírorn Kurucom, ul. Jána Mrvu
44, 949 01 Nitra v celkovej výške 3 610,- EUR (slovom: tritisíc šesťsto desať eur).

2. Kúpnu cenu podlá Čl. II ods. 1. sa zavázujú kupujúci zaplatiťna účet predávajúceho uvedený
v záhlaví tejto zmluvy v lehote do 30 dní od podpisu tejto kúpnej zmluvy. Nezaplatením kúpnej ceny
v lehote podlá predchádzajúcej vety vzniká predávajúcemu právo na odstúpenie od tejto zmluvy.

„.

Osobitné ustanovenia

1. Kupujúci Vladimír Fábik sa zaviazal, že zároveň bezodplatne zabezpečí v prospech
predávajúceho úpravy terénu, vybuduje oplotenie a odvodňovací žl‘ab v celkovej hodnote min.
4 641, 80 ‚ - EUR (síovom štyritisíc šesťstoštyridsať jedna eur, osem desiat centov) v zmysle
špecifíká cle, ktorá bola prílohou žiadosti o odkúpenie pozemku vo víastníctve obce Jarok doručenej
obci Jarok dňa 24. 11. 2020 (sp. zn. OUJK-S2020/00475), čím zhodnotí a zrekultivuje verejné
priestranstvo na parcele reg. KN „C“ parc. č. 471/231, 0 výmere 480 m2, druh poz. ostatná plocha
v k.ú. Jarok, ktoré ostáva vo vlastníctve obce Jarok nad‘alej. Splnenie povinnosti kupujúceho podlá
predchádzajúcej vety predstavuje dá vody hodné osobitného zretel‘a pre prevod víastníckeho práva
k majetku vo vlastníctve obce Jarok v súlade s uznesením Obecného zastupitel‘stva Č. 62/ 2020 zo
dňa 10. 12. 2020 a je podmienkou podania návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnutel‘ností, pričom predávajúci svojím podpisom tejto kúpnej zmluvy osvedčuje, že kupujúci túto
svoju povinnosťriadne splnil pred podpisom tejto kúpnej zmluvy.

2. Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnutel‘nosti neviaznu žiadne ťarchy.

3. Predávajúci zároveň vyhlasuje, že nejestvujú mé právne povinnosti či záväzky, predkupné,
záložné, užívacie alebo mé právo tretích osób k predmetu kúpy, nejestvuje žiadny nájomný, či užívací
vzťah k predmetu kúpy, že predmet zmluvy nie je nijak inak zmluvne viazaný, čo by mohlo obmedziť
práva kupujúcich, pričom preukázanie opaku je dóvodom pre odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany
kupujúcich a predávajúci je povinný vrátiť kup ujúcim do 3 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcimi
zaplatenú kúpnu cenu.

4. Na základe dohody zmluvných strán bude nehnuteľnosť kupujúcim odovzdaná do 14 dní od
úhrady kúpnej ceny na účet predávajúceho.

5. Kupujúci svojimi podpismi tejto zmluv>‘ osvedčujú, že sa so stavom nehnuteľnosti oboznámiii
a takto ju ako stojí a leží nadobúdajú
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6. Zmluvné strany súčasne prehlasujú, že sú oprávnené S predmetom zmluvy nakladat~ sú
spósobilé vykonávať právne úkony, ich zmiuvné prejavy sú dostatočne zrozumitelhé a určité, ic/i
zmluvná volhosť n/e je obmedzená a právne úkony sú urobené v predpísanej forme.

7. Predávajúci podá návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúcich do pia tich
pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny uvedenej v Čl. II ods. I na účet predávajúceho
uvedený v záhlaví tejto zrn/avy. Správne poplatky spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho
práva budú znášať kupujúci.

8. Predávajúci Sa zaväzuje, že ak Okresný úrad v Nitre, katastrálny odbor zamietne povoliť
vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúcich, vráti kupujúc/m uhradenú kúpnu cenu a to v lehote
do .15 dní od právoplatnosti rozhodnut/a príslušného katastrálneho odboru o zamietnutí návrhu na
vklad.

Iv.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

Kupujúci nadobudnú nehnutelhosť uvedenú v článku I. ods. 3. do bezpodielo váho spolu vlastníctva
rnanželov na základe tejto zmluvy dňom, kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnut/e Okresného
úradu v Nitre, katastrálny odbor, ktorým povolí vklad vlastníckeho práva v ich prospech.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Pr/ plneni tejto zmluvy konajú zmluvné strany v zmys/e jej ustanoveni, vo veciach neupravených
touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušným/ ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a všeobecne záväznými právnyrni predpism/ SR.

2. Táto zrn/ava nadobúda p/atnosť dňom podpísan/a zrnluvy oboma zmluvnýrni stranami a úč/nnosť
dňorn nasledujúcim Po zverejnení v zmysle osobitných predp/sov..

3. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých predávajúc a kupujúci dostanú každý po
jednom a 2 rovnopisy budú predložené Okresnému úradu v Nitre, katastrálny odbor s návrhom na
vklad v/astníckeho práva.

4. Zmluvné strany vyh/asujú, že si túto zmluvu pred jej podp/som riadne prečítali, že jej obsah
zodpovedá ich skutočnej a vážnej vóli a že táto zrn/uva nebo/a spísaná v t/esn/, či za nápadne
nevýhodných podrn/enok a nepodpísali ju v omyle. Ich zmluvná voľnosť n/e je obmedzená, obsahu
zmluvy porozurnel/ a na dókaz toho ju nižš/e uvedeného cl/ia podpísal/.

Príloha Č. 1 - Uznesenie Obecného zastup/tel‘stva Č. 62/2 020 zo dňa 10. 12. 2020

‚ 6.SEP2OZZ
Viarku dna

Predávajúci: Kupujúci:



UZNESENIE
Z 13. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva Obce Jarok

zo dňa 10. decembra 2020

UZNESENIE Č. 62/2020

k bodu č. 17/ Žiadosti: Vladimír Fábik ml. — Žiadosť o odkúpenie pozemku vo
vlastníctve obce Jarok

Obecné zastupiteľstvo v Jarku

a) schval‘uje

v zmysle ustanovenia * 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce — pozemku v k.ú.
Jarok, označeného v geometrickom pláne č. 08/ 2020 vyhotoveného Ing. Slavomírom Karakom
dňa 20. 04. 2020, ktorý bol autorizačne overený dňa 22. 04. 2020 Ing. Máriom Lórinczim
a úradne overený príslušným Okresným úradom v Nitre — katastrálnym odborom pod. č. 01-
888/2020 dňa 11.06.2020 tak, že:
obec Jarok prevedie vlastnícke právo na Vladimíra Fábika, rod. ‚ nar.
bytom Jarok, Pod cintorínom 654/4, k parcele reg. KN „C“, parc, č. 471/376 o výmere 121 m2,
druh poz. ostatná plocha v k.ú. Jarok do výlučného vlastníctva v celosti (1/1)
za kúpnu cenu v celkovej výške 3 610,00 EUR, ktorá bola stanovená Znaleckým posudkom č.
211/2020 vypracovaným Ing. Vladimírom Kurucom, Ulica Jána Mrvu 44, 949 01 Nitra.
Spósob prevodu majetku obce z dóvodu hodného osobitného zretel‘aje v súlade s ustanovením
~ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
nakol‘ko obec Jarok okrem priameho finančného benefitu vyčísleného na základe znaleckého
posudku č. 211/2020 vypracovaného Ing. Vladimírom Kurucom získa od kupujúceho aj ďalšie
nepeňažné pinenie spočívajúce v bezodplatnom zabezpečení úprav terénu, vybudovaní
op~otenia a odvodňovacieho žľabu v celkovej hodnote min. 4 641, 80 EUR (slovom štyritisíc
šesťstoštyridsaf jedna eur, osemdesiat centov) v zmysle špecifikácie, ktorá bola prílohou
žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Obce Jarok doručenej Obci Jarok dňa 24. 11. 2020
(sp. zn. OUIK-S2020/00475), čím by bob zhodnotené a zrekultivované verejné priestranstvo
na parcele reg. KN „C“ parc. č. 471/231, o výmere 480 m2, druh poz. ostatná plocha v k.ú.
Jarok, ktoré ostáva vo vlastníctve Obce Jarok naďalej.
Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášat‘ kupujúci.

Hlasovanie:
za: 7 Ing. Marek Gála, Peter Mesároš, Ing. Jaroslav Kalivoda, Ing. Martin Richter, PhD.,
Mgr. Miroslav Švihorík, Jozef Tököly, Patrik Zabák
proti: O
zdržal Sa: O
nehlasoval: O

b) schval‘uje

Kúpnu zmluvu ohľadne prevodu a nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku obce -

pozemku v k.ú. Jarok, označeného v geometrickom pláne č. 08/ 2020 vyhotoveného Ing.



U ZNE S EN IE
Z 13. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva Obce Jarok

zo dňa 10. decembra 2020

Slavomírom Karakom dňa 20. 04. 2020, ktorý bol autorizačne overený dňa 22. 04. 2020 Ing.
Máriom Lčrinczim a úradne overený príslušným Okresným úradom v Nitra — katastrálnym
odborom pod. č. G1-888/2020 dňa 11.06.2020 nasledovne:
Obec Jarok prevedie vlastnícke právo na Vladimíra Fábika, rod. nar.
bytom Jarok, Pod cintorínom 654/4, k parcele reg. KN „C“, parc, č. 471/376 o výmere 121 m2,
druh poz. ostatná plocha v k.ú. Jarok do výlučného vlastníctva v celosti (1/1)
za kúpnu cenu v celkovej výške 3 610,00 EUR, ktorá bola stanovená Znaleckým posudkom č.
211/2020 vypracovaným Ing. Vladimírom Kurucom, Ulica Jána Mrvu 44, 949 01 Nitra.
V kúpnej zmluve sa kupujúci zároveň zaviaže, že bezodplatne zabezpečí úpravy terénu,
vybuduje oplotenie a odvodňovací žľab v celkovej hodnota min. 4 641, 80 EUR (slovom
štyritisíc šest‘stoštyridsat‘ jedna eur, osemdesiat centov) v zmysle špecifikácie, ktorá bola
prílohou žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Jarok doruěenej obci Jarok dňa
24. 11. 2020 (sp. zn. OUJK-S2020/00475), čím zhodnotí a zrekultivuje verejné priestranstvo
na parcele reg. KN „C“ parc. č. 471/231, o výmere 480 m2, druh poz. ostatná plocha v k.ú.
Jarok, ktoré ostáva vo vlastníctve obce Jarok naďalej. Splnenie povinnosti kupujúceho podľa
predchádzajúcej vety bude podmienkou podania návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností ajej nesplnenie bude definované ako rozväzovacia podmienka platnosti
a účinnosti kúpnej zmluvy.

Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva bude znášat‘ kupujúci.

Spósob prevodu majetku obce z dóvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením
* 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dóvodom hodným osobitného zreteľa je, že Obec Jarok okrem dóvodu priameho finančného
benefitu vyčísleného na základe znaleckého posudku č. 211/2020 vypracovaného Ing.
Vladimírom Kurucom získa od kupujúceho aj ďalšie nepeňažné plnenie spočívajúce
v bezodplatnom zabezpečení úprav terénu, vybudovaní oplotenia a odvodňovacieho žľabu
v celkovej hodnote min. 4641, 80 EUR (slovom štyritisíc šesfstoštyridsat‘ jedna eur,
osemdesiat centov) v zmysle špecifikácie, ktorá bola prílohou žiadosti o odkúpenie pozemku
vo vlastníctve Obce Jarok doručenej Obci Jarok dňa 24. 11. 2020 (sp. zn. OUJK-S2020/00475),
čím by bob zhodnotené a zrekultivované verejné priestranstvo na parcele reg. KN „C“ parc. č.
471/231, o výmere 480 m2, druh poz. ostatná plocha v k.ú. Jarok, ktoré ostáva vo vlastníctve
Obce Jarok naďalej.
Zámer previest‘ nehnuteľný majetok obce z dóvodu hodného osobitného zreteľa schválilo
obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a zámer predaja bol
zverejnený v zmysle *9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov na úradnej tabuli obce dňa 24. Ii. 2020 do 10.12.2020 a na internetovej
stránke obce dňa 24. 11. 2020 do 10.12.2020 čím je splnená zákonná povinnost‘ obce zverejnit‘
zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom.



UZNESENIE
Z 13. zasadnutia Obecného zastupitel‘stva Obce Jarok

zo dňa 10. decembra 2020

Ulasovanie:
za: 7 Ing. Marek Gála, Peter Mesároš, Ing. Jaroslav Kalivoda, Ing. Martin Richter, PhD.,
Mgr. Miroslav Švihorík. Jozef Tököly, Patrik Zabák
proti: O
zdržal Sa: O
nehlasoval: O

V Jarku, 10.12.2020
Stanislav St ahel

starosta obce


