
                                                              Kúpna zmluva  

Uzavretá dňa  27.02. 2018 medzi účastníkmi : 

1. Obec Beloveža,  Beloveža č.  94, IČO 321877, SR,  zastúpená starostom obce, p. 

Petrom Mikulom, ako predávajúci a  

2. Ľubomír Špak, rod. Špak, nar. 19.12.1987, r.č. 871219/0597, bytom Beloveža 189, 

SR, ako kupujúci 

                                                               I. 

Predávajúci- Obec Beloveža je výlučným vlastníkom  parcely E KN 3623/2- ost. plocha 

o výmere 2885 m2, vedenej na LV č. 1289 v k. ú. Beloveža.   

Geometrickým plánom č. 36508012-77/17 boli z parcely E-KN 3623/2 vytvorené nové 

parcely C-KN 612/5-TTP o výmere 110 m2 a C-KN 699/62 –TTP o výmere  196 m2   .                                                          

                                                              II. 

Predávajúci- Obec Beloveža odpredáva  kupujúcemu novovytvorené  parcely  C-KN 612/5 

a 699/62, uvedené v bode  I. tejto zmluvy do jeho výlučného vlastníctva za vzájomne 

dohodnutú kúpnu cenu 612 EUR (slovom šesťstodvanásť EUR),-t. j. 2 EUR/m2. Dohodnutá 

zmluvná cena bude zaplatená predávajúcemu pri podpise zmluvy. 

                                                             III. 

Predmetom tohto majetkového prevodu  sú novovytvorené parcely  C-KN 612/5 a 699/62, na 

základe GP č. 36508012-77/17 v k. ú. Beloveža. 

                                                             IV. 

Predávajúci Obec Beloveža prehlasuje, že na predávaných parcelách neviaznu žiadne dlhy, 

vecné bremená, záložné práva ani iné právne povinnosti. 

                                                                V. 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predávaným parcelám vkladom do katastra 

nehnuteľností na Okresnom úrade, odbore katastrálnom v Bardejove. 

                                                              VI. 

Poplatky spojené s týmto zmluvným prevodom zaplatia zmluvné strany podľa platných 

právnych predpisov. 

                                                             VII. 

 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa na tomto úkone dohodli dobrovoľne, že prejav ich 

vôle je slobodný, vážny a každé znenie tejto zmluvy je v plnom súlade s ich prejavenou vôľou 

a túto  na znak súhlasu s jej obsahom  vlastnoručne podpísali. 



 

 

Predávajúci :           Kupujúci : 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ľubomír Špak, Beloveža 189, 086 14Hažlín    

 Obec Beloveža, Beloveža 94, 086 14 Hažlín 

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

 V Beloveži  : 30.02.2018 

 

 Okresný úrad Bardejov 

                                                                                     Odbor katastrálny 

                                                                                      Dlhý rad 16 

                                                                                      085 01  Bardejov                                               

   Vec : Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

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

        Podpísaní účastníci kúpnej zmluvy týmto navrhujeme Okresnému úradu v Bardejove, 

odboru katastrálnemu, aby rozhodol o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, 

týkajúceho  sa  na základe GP č. 36508012-77/12 parciel  C - KN 612/5-TTP   o výmere 110 

m2 a 699/62-TTP o výmere 196 m2, v k. ú. Beloveža, na základe priloženej kúpnej zmluvy.  

Súčasne prehlasujeme, že účastníci zmluvy sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, že 

zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená 

a správny úkon je urobený v predpísanej forme, preto navrhujeme, aby Okresný úrad 

v Bardejove, odbor katastrálny vydal rozhodnutie, ktorým vklad povoľuje. 

 

Prílohy : Kúpna zmluva – 2x 

               Uznesenie obec. zastupiteľstva – 2x 

               GP č. 36508012-77/17 – 2x 

 

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

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

                                                                                            podpis 

                                                                 

  



 

                                                                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


