
KÚPNA ZMLUVA č. 5/2014 

uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
....................................................................................................... 

 
Zmluvné strany 

 

Predávajúci 
 

Meno a priezvisko: Ján Jasenčák, r. Jasenčák,  
Trvalé bydlisko:  Šrobárová 2610/6, Poprad, PSČ 058 01, SR 

Dátum narodenia: 13.06.1987 
Rodné číslo:  870613/9387 

Štátna príslušnosť: SR 

 
Meno a priezvisko:  Jana Čudejková, r. Čudejková,  

Trvalé bydlisko:  Rázusova 2675/9, Poprad, PSČ 058 01 
Dátum narodenia: 31.08.1989,  

Rodné číslo:  895831/9326 

Štátna príslušnosť: SR 
 

(spolu ďalej len „predávajúci“) 
 

a 
 

Kupujúci 

Názov:   Obec Jánovce,  
Adresa:   č. 248, 059 13 Jánovce  

IČO:    00326259 
Zastúpená:  Jozef Kacvinský, starosta obce 

 

(ďalej len „kupujúci“) 
 

 
po vyhlásení, že sú spôsobilí na právne úkony a tento úkon robia slobodne, zrozumiteľne, určito, 

vážne a v predpísanej forme, pričom ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, uzavreli túto kúpnu 

zmluvu za nižšie uvedených podmienok: 
 

I. 
 

Účel zmluvy. Zmluvné strany s cieľom prispieť k výstavbe nových rodinných domov na území obce 
Jánovce, majúc na zreteli obojstrannú výhodnosť tejto zmluvy, rozhodli sa zabezpečiť prístupovú 

komunikáciu, vodovodnú a kanalizačnú sieť ku štyrom novovytvoreným stavebným pozemkom, ktoré 

sú vo vlastníctve predávajúcich. Predávajúci vyhlasujú, že im je známe, že súhlas obecného 
zastupiteľstva bol podmienený zabezpečením výkopových prác z ich strany a výslovne súhlasia s tým, 

že na vlastné náklady zabezpečia výkopové práce súvisiace so zabezpečením vodovodnej 
a kanalizačnej siete. 

 

II. 
 

Predávajúci sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti evidovanej Okresným úradom Poprad – 
katastrálny odbor, katastrálne územie Machalovce, obec Jánovce, okres Poprad, ako: 

 
- parcela registra ,,C“ KN č. 108 – záhrady o výmere 1846 m2 zapísaná na liste vlastníctva 

č. 136. 

 
Spoluvlastnícky podiel každého z predávajúcich k uvedenej nehnuteľnosti je 1/2. 
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III. 

 

1. Geometrickým plánom č. 13/2014 (ďalej len „GP“), vyhotoveným spoločnosťou Globin Poprad 
s.r.o., IČO: 36 4444 99 dňa 28.5.2014 a úradne overený Okresným úradom Poprad – katastrálny 

odbor bola pôvodná parcela registra „C“ KN č. 108, špecifikovaná v článku 1 rozdelená  tak, že vzniklo 
päť novovytvorených parciel a to tieto: 

 

- parcela registra „C“ KN č. 108/1 –ostatná plocha o výmere 1177 m2,  
- parcela registra „C“ KN č. 108/2 – ostatná plocha o výmere 687 m2  

- parcela registra „C“ KN č. 108/3 – ostatná plocha o výmere 672 m2  
- parcela registra „C“ KN č. 108/4 – ostatná plocha o výmere 659 m2 

 - parcela registra „C“ KN č. 108/5 – ostatná plocha o výmere 299 m2  
 

2. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod spoluvlastníckych podielov predávajúcich k 

nehnuteľnosti parcela registra ,,C“ KN č. 108/5 – ostatná plocha o výmere 299 m2 
zapísaná na liste vlastníctva č. 136 podľa GP. Predávajúci predávajú a kupujúci kupuje do 

výlučného vlastníctva spoluvlastnícke podiely oboch predávajúcich k pozemku:  parcela registra ,,C“ 
KN č. 108/5 – ostatná plocha o výmere 299 m2 zapísaná na liste vlastníctva č. 136 podľa GP, to všetko 

v katastrálnom území Machalovce, obec: Jánovce, okres Poprad, za dohodnutú kúpnu cenu 

špecifikovanú v  článku IV. tejto zmluvy.  
Odkúpenie dotknutej nehnuteľnosti odsúhlasilo Obecné zastupiteľstvo Obce Jánovce  na 3. riadnom 

zasadnutí dňa 26.06.2014 uznesením č. 29/2014. Výpis z uznesenia je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
kúpnej zmluvy. 

 
 

IV. 

 
1. Zmluvné strany  sa dohodli  na kúpnej cene za spoluvlastnícke podiely každého z predávajúcich na 

predmete prevodu špecifikovanom v článku III. tejto zmluvy vo výške 0,50 € (slovom: päťdesiat euro 
centov).  

2. Kúpnu cenu vo výške podľa odseku 1 tohto článku zaplatí kupujúci predávajúcim v hotovosti v deň 

podpisu zmluvy. Predávajúci svojím podpisom potvrdzujú zaplatenie kúpnej ceny v dohodnutej výške. 
 

V. 
 

1. Predávajúci čestne vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a že je podielovým 

spoluvlastníkom nehnuteľnosti označenej v čl. II. zmluvy. 
2. Predávajúci sa zaväzujú, že odo dňa podpisu tejto zmluvy sa zdržia akéhokoľvek konania, ktorým 

by previedli spoluvlastnícky podiel  na tretiu osobu alebo ich akokoľvek zaťažili alebo akokoľvek znížili 
ich hodnotu  podľa tejto zmluvy, v prípade porušenia tohto ustanovenia zmluvy by išlo o  porušenie 

zmluvy, pri ktorom je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. 
3. Predávajúci prehlasujú, že na predmete prevodu podľa článku I tejto zmluvy neviaznu žiadne 

ťarchy, vecné bremená a ani iné právne povinnosti, vlastnícke právo predávajúcich k prevádzaným 

nehnuteľnostiam nie je predmetom žiadneho exekučného ani súdneho konania, prevod vlastníckeho 
práva nie je obmedzený, prevádzané nehnuteľnosti, ani ich časti  nie sú predmetom nájmu, t.j., že nie 

sú prenajaté. 
4. Kupujúci prehlasuje, že stav nehnuteľnosti je mu dostatočne známy a v takom stave ju aj kupuje. 

 

VI. 
 

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že sa oboznámili s geometrickým plánom, na ktorom sú predmetné 
nehnuteľnosti zakreslené, súhlasia s jeho zápisom do katastra nehnuteľností. 

 
 

 

 
 

VII. 



 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá 

kupujúci, ktorý zároveň uhradí správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností.  

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce Jánovce http://janovce.obecny-

portal.sk/zmluvy. 

3. Právne účinky zmluvy nastávajú rozhodnutím Okresného úradu Poprad – katastrálny odbor 
o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho. Týmto dňom 

prechádzajú na kupujúceho všetky práva, povinnosti a úžitky s nadobudnutím vlastníctva spojené. 
4. Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená len na základe vzájomného súhlasu zmluvných 

strán a to výhradne formou písomných dodatkov. 
5. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, po jednom pre každého účastníka zmluvného vzťahu 

a 2 rovnopisy pre príslušný okresný úrad.  

6. Podpis predávajúceho musí byť osvedčený príslušným orgánom. 
7. Vzťahy, ktoré si zmluvné strany nedojednali v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, táto bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, 

vážne, zrozumiteľne a určite, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho zmluvu 

vlastnoručne podpisujú. 
 

 
V Jánovciach dňa 02.07.2014 

 
Predávajúci:                                                                 Kupujúci: 

 

           Signed                                                                            signed 
........................................                             ........................................................ 

Ján Jasenčák           Jozef Kacvinský, starosta obce                                                  
              

           signed 

.....................................                                                                                                   
Jana Čudejková   

 
Pečiatka a podpis  

osvedčujúceho orgánu: 

http://janovce.obecny-portal.sk/zmluvy
http://janovce.obecny-portal.sk/zmluvy

