
                

 

                                                  K Ú P N A   Z M L U V A 

                                                                                             

                                                         Zmluvné strany 

  

      1. Predávajúci :            

                                            

          Meno a priezvisko :  Gabčo Štefan rod. Gabčo    

          Narodený  :               09.11.1977                       

          Rodné číslo :             771109/9033 

          Trvale bytom :           059 13 Jánovce č.232                        

 

          a 

           

         Meno a priezvisko :  Gabčová Soňa  rod. Gabčová    

          Narodená  :               12.12.1976                       

          Rodné číslo :            766212/9035 

          Trvale bytom :          059 13 Jánovce č.232                        

          

          (ďalej len predávajúci) 

           

      2. Kupujúci  :               Obec Jánovce 

                                             059 13 Jánovce č. 248 

 

                                             IČO :  00326259 

          

         Zastúpená  :               Jozef Kacvinský, starosta obce  

             

           

         (ďalej len kupujúci) 

           

          uzatvárajú  v súlade s ustanovením §588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto kúpnu zmluvu     

                                o  prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

          

 

                                                                   Čl. I 

                                                        Predmet zmluvy 

           

1. Predávajúci prehlasujú , že sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v katatastrálnom 

území Jánovce, parcela registra „C“ č. 138/13, druh pozemku trvalý trávny porast  o celkovej 

výmere 587 m2  zapísaného na Okresnom úrade Poprad , katastrálny odbor  na liste vlastníctve  č. 

387. 

 

2. Predavajúci touto zmluvou predáva nehuteľnosť uvedenú v Čl. I.  ods.1 a kupujúci ju kupuje do 



výlučného  vlastníctva. 

 

 

                                                                  Čl. II 

                                                             Kúpna cena 

1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli na  kúpnej cene  predmetu predaja uvedeného v čl. 1  tejto 

zmluvy na cene =1 373,58 € / slovom jedentisíctristosedemdesiattri eur,  päťdesiatosem centov/. 

 

 2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že celá kúpna cena za predmet zmluvy uvedený v čl. I bude 

vyplatená bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho do 10 kalendárnych dní odo 

dňa doručenia rozhodnutia o povolení vkladu. 

               

3. Kúpa predmetnej nehnuteľnosti bola prejednaná a schválená obecným zastupiteľstvom 

v Jánovciach uznesením č 24/2016 zo dňa 16.9.2016. 

               

                                                  

                                                                      Čl. III 

                                             Povinný a oprávnený z vecného bremena 

 

Zo zákona dochádza k zrušeniu vecného bremena spočívajúce v povinnosti vstupu na pozemok , 

trpieť realizovanú kanalizáciu z dôvodu údržby podľa V 3317/10  oprávneným z vecného bremena 

Obec Jánovce z dôvodu, že sa stáva vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti a dochádza k splynutiu 

práv a povinností. 

 

                                               

                                                                     Čl. IV 

                                               Vyhlásenie zmluvných strán     
           

   

1. Predávajúci vyhlasuje ,že na predávanej nehnuteľnosti – pozemku viaznu ťarchy v liste 

vlastníctva č. 387, k.ú. Jánovce  v časti C  - ťarchy evidované právo – Vecné bremeno na parcelu 

číslo 138/13 v prospech obce Jánovce, IČO : 00326259 spočívajúce v povinnosti vstupu na 

pozemok , trpieť realizovanú kanalizáciu z dôvodu údržby podľa V 3317/10. Touto zmluvou sa 

ťarcha - vecné bremeno ruší.       

2. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu prevodu dňom vkladu tejto zmluvy na OÚ 

Poprad, katastrálny odbor. 

3. Právne účinky vkladu vzniknú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že požiadajú o vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na OÚ   

Poprad , odbor katastrálny na základe tejto zmluvy. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľnosti podľa Zák.162/1995 Z. z. o zápisoch vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v 

znení neskorších predpisov podá kupujúci. 

          

 

 

                                                             



                                                                     Čl. V 

                                           Práva a povinnosti účastníkov zmluvy 

 

1. Účastníci zmluvy súčasne prehlasujú, že sú spôsobili na právne úkony a že uzavretie tejto zmluvy 

je na podklade ich zmluvnej voľnosti pri rešpektovaní platných zákonov. 

2.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami  účinnosť  dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce Jánovce http:// obec-    

janovce.sk/povinne-zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky/. 

3. Poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúci. 

4. Na základe rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva vykoná OÚ Poprad, odbor 

katastrálny príslušný zápis do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho.  

5. Zmluva môže byť menená len na základe vzájomného súhlasu zmluvných strána to výhradne 

formou písomných dodatkov. 

 

                                                             

                                                                  Čl. VI 

                                                  Záverečné ustanovenie 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak, sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluva bola vyhotovená v piatich  rovnopisoch, z ktorých každý účastník obdrží po jednom 

vyhotovení a dva budú predložené správnemu orgánu za účelom povolenia vkladu  do katastra 

nehnuteľností. 

3. Účastníci zmluvy sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne 

zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej 

forme. 

4. Účastníci zmluvy po jej prečítaní výslovne prehlásili, že zmluva bola spísaná a uzavretá podľa 

ich pravej a slobodnej vôle, že ju neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, na 

dôkaz čoho ju vlastnoručne podpísali. 

 

V Jánovciach  dňa 10.10.2016 

                  

                  Predávajúci:                                                                            Kupujúci: 

 

                                Signed                                                                           signed 

        ----------------------------------------------                             ---------------------------------------- 

                            Gabčo Štefan                                                             Obec Jánovce 

                                

                                                                                                               Jozef Kacvinský 

                               signed 

       -----------------------------------------------                                          Starosta obce                                                                                                                

                         Gabčová Soňa 

        

 



 

 

 

 

 

 

 

         

       


