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Kúpna zmluva 
uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“)  

 

medzi 

 

 

Predávajúcim: 

  

Obec Haligovce 

So sídlom: Haligovce č. 124, PSČ: 065 34, Slovenská republika 

IČO: 00329878 

DIČ: 2020726103 

Zastúpená starostom obce: Milanom Volčekom 

 

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

a 

 

 

Kupujúcim:   

 

Meno a priezvisko: Dušan Habiňák 

Rodné priezvisko: Habiňák 

Trvalé bydlisko: Haligovce č. 91, PSČ: 065 34, Slovenská republika 

Dátum narodenia: .................... 

Rodné číslo:  .................... 

Štátna príslušnosť: Slovenská republika  

 

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

(ďalej Predávajúci a Kupujúci spoločne „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia a Predmet prevodu 

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemkov, parciel registra „E“, evidovaných na 

mape určeného operátu, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Haligovce, obec 

Haligovce, okres Stará Ľubovňa, zapísaných na liste vlastníctva č. 1638 vedenom 

Okresným úradom Stará Ľubovňa, Katastrálny odbor:  

 

(a) pozemok s parcelným číslom 3091/5 o výmere 111 m², druh pozemku: ostatné plochy 

(ďalej ako „Pozemok 3091/5“) a   

(b) pozemok s parcelným číslom 3091/7 o výmere 62 m², druh pozemku: ostatné plochy 

(ďalej ako „Pozemok 3091/7“). 

 

Predávajúci je súčasne výlučným vlastníkom pozemku, parcely registra „E“, evidovanej 

na mape určeného operátu, s parcelným číslom 3091/6 o výmere 147 m², druh pozemku: 
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ostatné plochy, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Haligovce, obec Haligovce, 

okres Stará Ľubovňa, zapísaného na liste vlastníctva č. 1650 vedenom Okresným úradom 

Stará Ľubovňa, Katastrálny odbor (ďalej ako „Pozemok 3091/6“). 

 

 2. Geometrickým plánom č. 45/2017, vyhotoveným dňa 24.07.2017 Ing. Jánom Furcoňom- 

geodetom (SNP 412, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 34630317), autorizačne overeným 

dňa 26.07.2017 Ing. Vladimírom Kupčom a úradne overeným Ing. Jarmilou Firmentovou 

dňa 16.08.2017 pod číslom G1-440/2017 (ďalej len „Geometrický plán“) boli (okrem 

iného) od pozemkov uvedených v bode 1. tohto článku zmluvy oddelené nasledujúce 

diely: 

- diel 15 o výmere 8 m2, oddelený od Pozemku 3091/5 (ďalej len „Diel 15“), ktorý bol 

pričlenený k novovzniknutej parcele C KN 580/1 o výmere 511 m2, druh pozemku 

ostatné plochy; 

- diel 16 o výmere 68 m2, oddelený od Pozemku 3091/6 (ďalej len „Diel 16“), ktorý bol 

pričlenený k novovzniknutej parcele C KN 3091/5 o výmere 68 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria; 

- diel 17 o výmere 3 m2, oddelený od Pozemku 3091/6 (ďalej len „Diel 17“), ktorý bol 

pričlenený k novovzniknutej parcele C KN 3526/2 o výmere 3 m2, druh pozemku 

vodné plochy; 

- diel 18 o výmere 27 m2, oddelený od Pozemku 3091/7 (ďalej len „Diel 18“), ktorý bol 

pričlenený k novovzniknutej parcele C KN 581/2 o výmere 27 m2, druh pozemku 

záhrady a 

- diel 19 o výmere 35 m2, oddelený od Pozemku 3091/7 (ďalej len „Diel 19“), ktorý bol 

pričlenený k novovzniknutej parcele C KN 1144/7 o výmere 113 m2, druh pozemku 

vodné plochy 

   

(ďalej spoločne Diel 15, Diel 16, Diel 17, Diel 18 a Diel 19 pre účely tejto zmluvy len ako 

„Predmet prevodu“). 

 

3. Predávajúci týmto prevádza na základe tejto zmluvy Predmet prevodu (t. j. Diel 15 

až 19) na Kupujúceho, a to za kúpnu cenu uvedenú v Článku II tejto zmluvy a Kupujúci 

Predmet prevodu kupuje a kúpou nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. 

 

4. Predaj Predmetu prevodu schválilo Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach uznesením č. 

132 zo dňa 22.07.2017 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer predať 

Predmet prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce Haligovce, ako aj na internetovej stránke obce Haligovce dňa 06.07.2017. 

 

 

Článok II 

Kúpna cena a spôsob jej úhrady 

 

Zmluvné strany sa v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva v Haligovciach podľa bodu 

4. Článku I tejto zmluvy dohodli na kúpnej cene vo výške 3 eura za m2 Predmetu prevodu, 

teda za celý Predmet prevodu (t. j. za Diel 15 až 19, spolu vo výmere 141 m2) vo výške 423 

EUR (ďalej aj „Kúpna cena“). 

Kúpna cena bola Kupujúcim uhradená Predávajúcemu v deň podpisu tejto zmluvy, čo 

Predávajúci týmto vyslovene potvrdzuje. 
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Článok III 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Predávajúci prehlasuje, že na Predmete prevodu neviaznu žiadne nájomné práva, 

predkupné práva, vecné bremená, práva držby alebo užívania, záložné práva alebo 

akékoľvek iné ťarchy, ani nedoplatky na daniach ani poplatkoch. Predávajúci tiež 

prehlasuje, že v súvislosti s Predmetom prevodu neboli uplatnené žiadne reštitučné nároky 

ani určovacie žaloby a Predmet prevodu nie je predmetom akýchkoľvek súdnych, 

vyvlastňovacích alebo obdobných konaní.      

                   

2. Predávajúci prehlasuje, že s Predmetom prevodu je oprávnený nakladať bez obmedzenia a 

že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by bránili uzavretiu tejto zmluvy, ani 

skutočnosti, ktoré by obmedzovali jeho zmluvnú voľnosť, ani mu nie sú známe žiadne 

skutočnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť 

tejto zmluvy alebo by mohli ohroziť platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť tejto zmluvy. 

 

3. Pokiaľ bude pre platnosť alebo účinnosť alebo vykonateľnosť tejto zmluvy alebo 

niektorého z ustanovení tejto zmluvy potrebné túto zmluvu príslušným spôsobom doplniť 

alebo zmeniť alebo v prípade odmietnutia príslušného úradu rozhodnúť o povolení vkladu 

tejto kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov jej vád alebo nedostatkov (najmä prerušenie 

konania apod.), zaväzujú sa Zmluvné strany poskytnúť si navzájom bezodkladne od 

požiadania druhej Zmluvnej strany všetku potrebnú súčinnosť a spolupôsobenie, najmä 

prijať dodatok, zmenu tejto zmluvy alebo podpísať novú kúpnu zmluvu bez vád a dostaviť 

sa osobne na príslušný úrad (t.j. pracovisko) katastra alebo na akýkoľvek iný príslušný 

orgán resp. úrad, a to za účelom odstránenia vád dokumentov, najmä však tejto zmluvy 

alebo návrhu na vklad, a to v zmysle požiadaviek katastra nehnuteľností, resp. príslušného 

orgánu alebo úradu.  

 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť momentom jej podpisu obomi Zmluvnými stranami (t. j. 

jej uzatvorením) a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na internetovej stránke 

Predávajúceho. Vecno-právne účinky vkladu z tejto zmluvy nastanú dňom právoplatného 

Rozhodnutia Okresného úradu Stará Ľubovňa, Katastrálneho odboru o povolení vkladu 

vlastníckeho práva k Predmetu prevodu v prospech Kupujúceho.   

 

5. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že všetky náklady a zákonné správne poplatky 

súvisiace s návrhom na vklad uhradí v zmysle príslušných právnych predpisov  Kupujúci. 

 

 

 

Článok IV 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa budú riadiť 

ustanoveniami tých príslušných právnych predpisov, ktoré sú ich povahe a účelu 

najbližšie, najmä však zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v akomkoľvek počte rovnopisoch, z ktorých dva (2) 

s osvedčenými podpismi Predávajúceho sú určené pre Okresný úrad Stará Ľubovňa, 



 

 
 

4 

Katastrálny odbor a aspoň po jednom (1) jej vyhotovení pre každú Zmluvnú stranu (t.j. 

Predávajúceho aj Kupujúceho). 

 

3. Pokiaľ by bola zistená neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť niektorého 

ustanovenia tejto zmluvy, ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú v platnosti a 

účinnosti a budú riadne vykonateľné; vzniknutá medzera sa doplní v súlade so zmyslom a 

účelom neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia tejto zmluvy tak, aby 

zodpovedala platným a účinným právnym predpisom ako aj dobrým mravom; obdobne sa 

postupuje v prípade preklepov, omylov v písaní, počítaní alebo iných zrejmých 

nesprávností. 

 

4. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len písomnými dodatkami.  

 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej príloha, ktorú tvorí kópia Geometrického 

plánu. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali, zhodne 

porozumeli všetkým jej ustanoveniam, že ju uzatvárajú na základe slobodnej, vážne 

a určito prejavenej vôle prostej akéhokoľvek omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.  

 

 

Predávajúci:         

 

V Haligovciach dňa _________2017 

 

 

 

________________________________  

Obec Haligovce 

zastúpená Milanom Volčekom 

starostom obce 

 

 

 

Kupujúci:  

    

V Haligovciach dňa _________2017 

 

 

 

________________________________   

Dušan Habiňák      

 

 


