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Kúpna zmluva 

uzavretá v súlade s ustanoveniami § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami § 28 ods. 3, § 31 ods. 1 a § 42 zákona č. 162/1995 Z. z. o 

katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

 

Účastníci: 

Predávajúci  /“ďalej ako predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare/:  

                               

                                Obec ŠTITÁRE 
IČO:                        37869531 

DIČ:                        2021701572  

Sídlo:                       Pri Prameni č. 14, 951 01 Štitáre  

Bankové spojenie:   Prima Banka a.s. 

Číslo účtu/IBAN:    SK59 5600 0000 0008 1668 8004 

BIC:      KOMASK2X                 

zastúpená starostkou obce: Ing. Zuzanou Vinkovičovou 

 

a 

 

Kupujúci /“ďalej ako kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare/:   

I. 

Meno a priezvisko:    Sakmár Anton 

Rodné priezvisko:      Sakmár 

Trvalý pobyt:        Fábryho 138/3, 951 01 Štitáre 

Rodné číslo:         680419/6729 

Dátum narodenia:      19.04.1968 

Štátne občianstvo:     SVK 

 

II. 

Meno a priezvisko:    Sakmárová Hedviga 

Rodné priezvisko:      Kunovská 

Trvalý pobyt:        Fábryho 138/3, 951 01 Štitáre 

Rodné číslo:         686031/6067 

Dátum narodenia:      31.10.1968 

Štátne občianstvo:     SVK 

 

 

 

Článok I 

Definície a výklad zmluvy 

1.1 Pokiaľ nie je v Tejto zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu v jednotlivom prípade 

nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom v príslušnom 

gramatickom tvare majú v Tejto zmluve nasledovný význam: 

1.1.1 Touto zmluvou sa rozumie táto Kúpna zmluva. 

1.1.2 Predávajúcim sa rozumie Obec Štitáre, so sídlom Pri Prameni č. 14, 951 01 Štitáre, IČO: 

37869531, DIČ: 2021701572, Bankové spojenie Prima Banka a.s., IBAN: SK59 5600 0000 0008 

1668 8004; BIC: KOMASK2X, zastúpená starostkou obce Ing. Zuzanou Vinkovičovou. 

1.1.3 Kupujúcimi sa rozumie: 

I. Sakmár Anton rodné priezvisko: Sakmár, miesto trvalého pobytu: Fábryho 138/3, 951 

01 Štitáre, dátum narodenia: 19.04.1968, rodné číslo: 680419/6729 

II. Sakmárová Hedviga rodné priezvisko: Kunovská, miesto trvalého pobytu: Fábryho 

138/3, 951 01 Štitáre, dátum narodenia: 31.10.1968, rodné číslo: 686031/6067 

1.1.4 Zmluvnými stranami sa rozumejú spoločne Predávajúci a Kupujúci. Zmluvnou stranou sa 

rozumie Predávajúci alebo Kupujúci, a to vždy podľa významu ustanovenia, v ktorom je tento 

výraz použitý. 
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1.1.5 Predmetom prevodu  sa rozumie nehnuteľnosť (pozemok) v spoluvlastníckom podiele 1/1 

zapísaný na výpise z listu vlastníctva č. 1736  pre katastrálne územie Dolné Štitáre, obec Štitáre, 

okres Nitra ako: 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape 

Parcelné číslo        Výmera v m2        Druh pozemku       

239/9                       67                        Vodné plochy 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 OBEC ŠTITÁRE Obecný úrad, Pri prameni 14, Štitáre, PSČ 951 01, SR 

IČO: 37869531                                                                                   Spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 

Titul nadobudnutia: B1 PKV169,čd11563/1888, PKV169 

Titul nadobudnutia: ROEP - Dolné Štitáre Z 2417/2010 

Titul nadobudnutia: §14 zák.180/1995 Z.z. 

Titul nadobudnutia: B1 PKV136 

Titul nadobudnutia: B1 čd796/40, PKV563 

Titul nadobudnutia: Dohoda o usporiadaní majetkových a ostatných vzťahov z 23.11.2001 

Titul nadobudnutia: B1 čd2229/36,zák.138/91 Zb.§2, PKV519 

Titul nadobudnutia: Kúpna zmluva V 9258/15-435/15 

ČASŤ C: ŤARCHY 

Bez zápisu.  

Iné údaje: 

X 336/10 -151/10 

X 455/10 -224/10 

Zápis geom.plánu č.91/2014, R 1030/15 - 397/15 

1.1.6 Kúpnou cenou sa rozumie kúpna cena, za ktorú Predávajúci na základe Tejto zmluvy prevádza 

vlastnícke právo k Predmetu prevodu na Kupujúceho; jej výška je uvedená v bode 5.1. 

1.1.7 Bankovým účtom Predávajúceho sa rozumie bankový účet vedený v Prima Banka a.s., IBAN: 

SK59 5600 0000 0008 1668 8004; BIC: KOMASK2X. 

1.1.8 Návrhom na vklad sa rozumie na základe Tejto zmluvy vypracovaný návrh na vklad 

vlastníckeho práva k Predmetu prevodu v prospech Kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

1.1.9 Okamihom prevodu sa rozumie okamih, keď príslušný Okresný úrad na základe Tejto zmluvy 

a Návrhu na vklad vykoná vklad vlastníckeho práva k Predmetu prevodu v podiele 1/1 k celku 

v prospech Kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

1.1.10 Občianskym zákonníkom sa rozumie zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

aktuálne platnom a účinnom na území Slovenskej republiky. 

1.2 Pokiaľ v Tejto zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky v Tejto zmluve použité odkazy na články 

alebo body sú odkazmi na články alebo body Tejto zmluvy, pričom odkaz na ktorýkoľvek bod zahŕňa 

celý uvedený bod vrátane všetkých jeho podbodov. 

 

Článok II 

Úvodné ustanovenia 

2.1 Predávajúci je ku dňu uzavretia Tejto zmluvy výlučným vlastníkom Predmetu prevodu 

v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku. 

2.2 Kupujúci majú záujem za Kúpnu cenu nadobudnúť Predmet prevodu do svojho výlučného vlastníctva. 

Predávajúci má záujem za Kúpnu cenu previesť vlastnícke právo k Predmetu prevodu na Kupujúceho. Za 

účelom realizácie prevodu vlastníckeho práva k Predmetu prevodu v zmysle predošlých dvoch viet 

uzatvárajú Zmluvné strany Túto zmluvu. 
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Článok III 

Predmet a účel zmluvy 

3.1 Predmetom a účelom Tejto zmluvy je: 

3.1.1 odplatný prevod vlastníckeho práva k Predmetu prevodu v celosti z Predávajúceho na 

Kupujúceho, a 

3.1.2 úprava niektorých ďalších súvisiacich práv a povinností Zmluvných strán. 

Článok IV 

Prevod vlastníckeho práva k Predmetu prevodu 

4.1 Predávajúci týmto za Kúpnu cenu prevádza vlastnícke právo k Predmetu prevodu, a to v celosti, t.j. 

v podiele 1/1 k celku, na Kupujúceho a Kupujúci toto vlastnícke právo za Kúpnu cenu prijíma (t.j. 

Predávajúci za Kúpnu cenu predáva Predmet prevodu Kupujúcemu a Kupujúci za Kúpnu cenu kupuje 

Predmet prevodu od Predávajúceho).  

4.2 Kupujúci na základe Tejto zmluvy nadobudne Predmet prevodu v celosti, t.j. v podiele 1/1 k celku do 

výlučného vlastníctva, pričom k  nadobudnutiu vlastníckeho práva k Predmetu prevodu v zmysle 

predošlej vety dôjde Okamihom prevodu. 

Článok V 

Kúpna cena 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene Predmetu prevodu vo výške 690,- EUR (slovom 

šesťstodeväťdesiat eur). 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna cena vo výške 690,- EUR (slovom šesťstodeväťdesiat eur) bude 

uhradená ihneď po podpise Tejto zmluvy a to bezhotovostným prevodom na Bankový účet 

Predávajúceho. 

5.3 Kúpna cena vo výške 690,- EUR (slovom šesťstodeväťdesiat eur) bola stanovená na základe Znaleckého 

posudku č. 90/2016 zo dňa 29.12.2016 vypracovaný znalcom Ing. Martin Hrnčiar, 951 01 Štitáre, Pri 

Prameni 47 zapísaný v zozname znalcov v odbore Stavebníctvo a odvetvia Pozemné stavby , odhad 

hodnoty nehnuteľností a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Tejto zmluvy.   

Článok VI 

Popis Predmetu prevodu 

6.1 Predmetom prevodu je nezastavaný pozemok označený parcelným číslom 239/9 vo výmere 67 m2, 

nachádzajúci sa v katastrálnom území Dolné Štitáre, obec Štitáre, okres Nitra, zapísaný na LV č. 1736, 

ktorý je v zmysle ÚP určený prevažne na bývanie. Jedná sa o pás pozemku pri existujúcom rodinnom 

dome a časť dvora rodinného domu v časti obce, kde sú vybudované uličné rozvody vody, plynu, 

elektriny a spevnená cestná komunikácia.   

Článok VII 

Vyhlásenia zmluvných strán 

7.1 Predávajúci vyhlasuje, že podľa jeho vedomosti Predmet prevodu nie je ku dňu uzavretia Tejto zmluvy 

a ani nebude k Okamihu prevodu zaťažený žiadnym záložným právom, vecným bremenom, predkupným 

právom, nájomným právom či iným právom tretej osoby alebo vadou s výnimkou prípadného zaťaženia 

Predmetu prevodu alebo jeho časti (a) obmedzeniami vyplývajúcimi priamo z platných právnych 

predpisov a (b) zákonnými vecnými bremenami v prospech vlastníkov spoločných priestorov, alebo 

správcov inžinierskych sietí. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná existencia v predošlej vete 

uvedených obmedzení vyplývajúcich priamo z platných právnych predpisov a zákonných vecných 

bremien v prospech vlastníkov spoločných priestorov alebo správcov inžinierskych sietí sa nepovažuje za 

porušenie Tejto zmluvy. 

7.2 Predávajúci ďalej vyhlasuje, že Predmet prevodu ani nezaťažil pred uzavretím Tejto zmluvy žiadnou 

ťarchou. 

7.3 Predávajúci sa zaväzuje, že odo dňa uzavretia Tejto zmluvy až (a) do Okamihu prevodu alebo (b) do dňa 

zániku Tejto zmluvy (a to podľa toho, ktorý z dní uvedených vyššie v tejto vete pod písm. (a) alebo (b) 

nastane skôr), Predmet prevodu bez súhlasu Kupujúceho nezaťaží žiadnym právom tretej osoby (žiadnou 

ťarchou v prospech tretej osoby) ani inou vadou, ani bez súhlasu Kupujúceho neprevedie Predmet 
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prevodu do vlastníctva tretej osoby ani nevykoná žiadny iný úkon, ktorý by odporoval obsahu alebo účelu 

Tejto zmluvy. 

7.4 Kupujúci vyhlasuje, že faktický aj právny stav Predmetu prevodu pozná, a Predmet prevodu kupuje od 

Predávajúceho v stave, v akom sa aktuálne nachádza. Predávajúci Predmet prevodu Kupujúcemu 

prenecháva a prevádza v stave, v akom stojí a leží ku dňu uzavretia Tejto zmluvy a Kupujúci ho takto od 

Predávajúceho preberá v celosti, t.j. v podiele 1/1 k celku do výlučného vlastníctva. 

7.5 Predmet prevodu sa bude považovať za odovzdaný zo strany Predávajúceho Kupujúcim (ako novým 

vlastníkom) do užívania okamihom, keď bude Kúpna cena v plnej výške, riadne a včas zaplatená 

zo strany Kupujúcich Predávajúcemu, a to bez potreby vyhotovenia preberacieho protokolu o tejto 

skutočnosti. Od okamihu riadneho a včasného zaplatenia celej Kúpnej ceny zo strany Kupujúceho 

Predávajúcemu sa teda Kupujúci sám ujíma držby a užívania Predmetu prevodu. 

Článok VIII 

Návrh na vklad, záväzok súčinnosti, ďalšie dojednania 

8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne po uzavretí Tejto zmluvy podpísať Návrh na vklad, pričom tento 

musí mať všetky náležitosti predpísané právnymi predpismi platnými a účinnými v čase jeho vyhotovenia. 

8.2 Návrh na vklad podá na príslušný Okresný úrad spolu s predpísanými prílohami (vrátane dvoch (2) 

vyhotovení Tejto zmluvy) Kupujúci, a to najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uzavretia Tejto 

zmluvy. 

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že správne poplatky spojené s Návrhom na vklad budú znášať Kupujúci. 

8.4 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si navzájom všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo 

požadovať, potrebnú na dosiahnutie účelu Tejto zmluvy; najmä sa zaväzujú odstrániť prípadné vady Tejto 

zmluvy alebo Návrhu na vklad, na ktorých odstránenie budú príslušným Okresným úradom vyzvané. 

8.5 Kupujúci má právo od Tejto zmluvy odstúpiť, ak sa vyhlásenia Predávajúceho uvedené v Tejto zmluve 

ukážu ako nepravdivé a Predávajúci nezjedná nápravu spočívajúcu v odstránení nepravdivosti vyhlásenia 

Predávajúceho ani do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď ho Kupujúci upozornili na takú nepravdivosť. 

8.6 Predaj Predmetu prevodu bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Štitáre č. 75/2016 zo 

dňa 12.12.2016 v zmysle ustanovenia § 9a ods. 2 písm. a) a podľa § 9a ods. 1 Zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Vecno-právne účinky Tejto zmluvy týkajúce sa Predmetu prevodu 

nastanú (t.j. Kupujúci vlastnícke právo k Predmetu prevodu nadobudne) až Okamihom prevodu. 

9.2 Táto zmluva bude predávajúcim zverejnená v súlade s § 5a odsek 1 Zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov najneskôr v nasledujúci deň po jej 

uzavretí. 

9.3 Táto zmluva je spísaná v štyroch (4) identických vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenie obdrží 

Predávajúci a tri (3) vyhotovenia obdržia Kupujúci, ktorý dve (2) z takých vyhotovení priložía k Návrhu 

na vklad a zostávajúce jedno (1) vyhotovenie si ponechá. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby 

pravosť podpisov bola na tých dvoch (2) vyhotoveniach Tejto zmluvy, ktoré sa budú prikladať 

k Návrhu na vklad úradne osvedčená. 

9.4 Túto zmluvu je možné zrušiť, zmeniť alebo doplniť len dodatkami uzavretými Zmluvnými stranami 

v písomnej forme. Tým nie je dotknuté právo žiadnej Zmluvnej strany odstúpiť od Tejto zmluvy 

v prípadoch, keď ju na to oprávňujú ustanovenia Tejto zmluvy alebo zákon. 

9.5 Práva a povinnosti každej zo Zmluvných strán založené Touto zmluvou prechádzajú na jej právnych 

nástupcov. 

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Táto zmluva, ako aj všetky právne vzťahy z nej vyplývajúce alebo s ňou 

súvisiace sa spravujú slovenským právnym poriadkom, predovšetkým ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka o kúpnej zmluve. Ustanovenie predošlej vety sa považuje za dohodu Zmluvných strán o voľbe 

(rozhodného) práva a o voľbe zákona. 
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9.7 Všetky prípadné spory, ktoré z Tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou medzi Zmluvnými stranami 

vzniknú, budú prejednávať a o nich rozhodnú všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

9.8 V prípade, že niektoré ustanovenie Tejto zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné alebo sa 

takým stane neskôr, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť ani vykonateľnosť ostatných ustanovení 

Tejto zmluvy a každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje na výzvu druhej Zmluvnej strany uzavrieť s ňou 

novú zmluvu, dohodu, resp. dodatok k Tejto zmluve, ktorým sa nahradí dotknuté (neplatné, neúčinné 

alebo nevykonateľné) ustanovenie, pokiaľ je to potrebné alebo vhodné na úplné dosiahnutie účelu 

sledovaného Zmluvnými stranami pri uzatváraní Tejto zmluvy. Nové ustanovenie pritom musí čo najviac 

zodpovedať účelu sledovanému dotknutým (nahrádzaným neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným) 

ustanovením. 

9.9 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa Tejto zmluvy alebo Predmetu prevodu si 

budú navzájom doručovať osobne alebo doporučenou poštou na korešpondenčnú adresu, ktorou je adresa 

sídla právnickej osoby v čase odoslania príslušnej zásielky (v prípade, že adresátom je právnická osoba) 

alebo na poslednú známu adresu adresáta (v prípade, že adresátom nie je právnická osoba). Ak bola 

písomnosť preukázateľne a riadne odoslaná adresátovi na správnu korešpondenčnú adresu v zmysle 

predošlej vety, účinky doručenia písomnosti adresátovi nastávajú (a) skutočným doručením písomnosti 

adresátovi alebo (b) uplynutím lehoty osemnástich (18) dní odo dňa uloženia doručovanej zásielky na 

pošte alebo (c) odmietnutím prevzatia zásielky adresátom alebo (d) vrátením zásielky späť odosielateľovi, 

ak je adresát neznámy, a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastala v danom prípade najskôr. 

9.10 Každá zo Zmluvných strán sama za seba vyhlasuje a potvrdzuje, že si text Tejto zmluvy prečítala a plne 

mu porozumela, ďalej vyhlasuje a potvrdzuje, že Táto zmluva vyjadruje jej skutočnú, slobodnú a vážnu 

vôľu, že nie je uzatváraná v tiesni ani v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu 

Zmluvné strany Túto zmluvu podpisujú. 

 

Podpisy zmluvných strán 

 

 

           V Štitároch dňa .................... 

           Predávajúci: 

 

V Štitároch dňa .................... 

Kupujúci I.: 

 

 

 

 

 

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

             Ing. Zuzana VINKOVIČOVÁ 

             starostka obce Štitáre 

 

 

 

 

 

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

Sakmár Anton 

  

V Štitároch dňa .................... 

 

 

Kupujúci II.: 

  

 

 

 

 

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

Sakmárová Hedviga 
 


