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KÚPNA ZMLUVA 

 

uzavretá podľa Občianskeho zákonníka § 588 zákona č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších 

predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Trenčianske Mitice č. 

79/2021 zo dňa 27.10.2021 

medzi zmluvnými stranami: 

Predávajúci: 

Obec Trenčianske Mitice 

Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Mitice   

IČO : 00312096 

DIČ: 2021080061 

Nie je platca DPH. 

bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. 

IBAN: SK9256000000000603278001 

Štatutárny orgán: Bc. Jana Šebáňová, starostka obce, (ďalej len „Predávajúci“) 

 

a  

 

Kupujúci: 

Ing. Ján Omachel 

Rodné priezvisko:  

Trvale bytom:  

Dátum narodenia:   

rodné číslo:  

občan Slovenskej republiky, (ďalej len „Kupujúci“) 

 

ďalej spolu len: „Účastníci“ alebo „Zmluvné strany“. 

 

Článok I.  

Preambula 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti: 

1. Pozemku registra E-KN s parcelným číslom č. 811/2 výmera 961m2, druh pozemku 

ostatná plocha v podiele 1/1 nachádzajúci sa v katastrálnom území Trenčianske Mitice, v 

okrese Trenčín, obec Trenčianske Mitice zapísaného v  LV č. 849 vedeného Okresným 

úradom Trenčín, katastrálny odbor. 

2. Na základe geometrického plánu č. 43262856-19/2021, ktorý vyhotovil Ing. Miroslav 

Pavlovič – GEOPA2, Trenčianske Mitice č. 26, 913 22 Trenčianske Mitice, IČO 

43262856 dňa 07. 03. 2021, úradne overeného Okresným úradom Trenčín, katastrálnym 

odborom dňa 31. 03. 2021 pod číslom 306/2021 sa z pôvodnej EKN parcely  č. 811/2, 

bližšie špecifikovanej v ods. 1 tohto článku odčleňujú nové CKN parcely a to:  

• pozemok registra C-KN parcelné číslo 436/2 diel 20,druh pozemku – zastavaná plocha 

o výmere 32 m2,v katastrálnom území Trenčianske Mitice, v okrese Trenčín, obec 

Trenčianske Mitice 
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• pozemok registra C-KN parcelné číslo 436/1 diel 19, druh pozemku – zastavaná 

plocha o výmere 1 m2 v katastrálnom území Trenčianske Mitice, v okrese Trenčín, 

obec Trenčianske Mitice. 

(ďalej len „nehnuteľnosti“ alebo „pozemky“  v príslušnom gramatickom tvare) 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predávajúci v podiele 1/1 predáva a kupujúci kupuje v podiele 1/1: 

• pozemok registra C-KN parcelné číslo 436/2 diel 20, druh pozemku – zastavaná 

plocha o výmere 32 m2, v katastrálnom území Trenčianske Mitice, v okrese Trenčín, 

obec Trenčianske Mitice, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 43262856-

19/2021, ktorý vyhotovil Ing. Miroslav Pavlovič – GEOPA2, Trenčianske Mitice č. 

26, 913 22 Trenčianske Mitice, IČO 43262856 dňa 07. 03. 2021, úradne overeného 

Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 31. 03. 2021 pod číslom 

306/2021 oddelením od pozemku reg. E-KN s parcelným číslom 811/2, druh pozemku 

– ostatná plocha 961 m2, v podiele 1/1 nachádzajúci sa v katastrálnom území 

Trenčianske  Mitice v okrese Trenčín, obec Trenčianske Mitice zapísaného v LV č. 

849 vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor. 

• pozemok registra C-KN parcelné číslo 436/1 diel 19, druh pozemku – zastavaná 

plocha o výmere 1 m2 v katastrálnom území Trenčianske Mitice, v okrese Trenčín, 

obec Trenčianske Mitice, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 43262856-

19/2021, ktorý vyhotovil Ing. Miroslav Pavlovič – GEOPA2, Trenčianske Mitice č. 

26, 913 22 Trenčianske Mitice, IČO 43262856 dňa 07. 03. 2021, úradne overeného 

Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 31. 03. 2021 pod číslom 

306/2021 oddelením od pozemku reg. E-KN s parcelným číslom 811/2, druh pozemku 

– ostatná plocha 961 m2, v podiele 1/1 nachádzajúci sa v katastrálnom území 

Trenčianske  Mitice v okrese Trenčín, obec Trenčianske Mitice zapísaného v LV č. 

849 vedeného Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor. 

2. Predmetom tejto zmluvy je prejav vôle predávajúceho odplatne previesť predmetné 

nehnuteľnosti určené v ods. 1 tohto článku tejto Zmluvy na kupujúceho a súčasne prejav 

vôle kupujúceho tieto  nehnuteľnosti prijať, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a nadobudnúť 

ju do výlučného vlastníctva v podiele 1/1. 

3. Kupujúci prehlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom 

nehnuteľnosti, stav mu je dobre známy a nehnuteľnosti v tomto stave od predávajúceho 

prijíma. 

 

Článok III.  

Kúpna cena 

1. Kúpna cena je dohodnutá  vo výške 8,00 €/ m2, celková suma predstavuje 264,00 € 

(slovom: dvestošesťdesiatštyri Eur) v zmysle schváleného uznesenia Obecného 

zastupiteľstva Trenčianske Mitice č. 79/2021 zo dňa 27. októbra 2021, bod č. 5. Výpis 

uznesenia tvorí prílohu tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí za prevádzanú nehnuteľnosť kúpnu cenu 

predávajúcemu v celosti na bankový účet uvedený v záhlaví zmluvy do troch pracovných 

dní od podpísania tejto zmluvy. 
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3. Kupujúci a predávajúci vyhlasujú, že s platobnými podmienkami sa oboznámili a súhlasia 

s nimi. 

 

Článok IV. 

Ďalšie vyhlásenia 

1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, na predmete kúpy 

neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená ani iné práva tretích osôb, ktoré by bránili alebo 

obmedzovali užívanie predmetu kúpy.  

2. Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že mu nebude kupujúcim zaplatená 

cena v zmysle čl. II tejto zmluvy. 

3. Kupujúci vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nie je osobou uvedenou v §9a ods. 6 

zákona 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. 

4. Náklady spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

uhradí predávajúci. 

 

Článok V. 

Nadobudnutie vlastníctva 

1. Účastníci berú na vedomie, že táto kúpna zmluva podlieha vkladu vlastníctva do katastra 

nehnuteľností Okresného úradu v Trenčíne, katastrálny odbor.  Zmluva nadobúda platnosť 

dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a vecno-právne účinky prevodu 

nehnuteľnosti vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu do 

katastra nehnuteľností. 

V prípade prerušenia alebo zamietnutia návrhu na vklad k predávanej nehnuteľnosti, sú 

zmluvné strany povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť, aby bol návrh na vklad 

vlastníckeho práva opätovne podaný, aby sa v katastrálnom konaní čo najrýchlejšie 

pokračovalo.  Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetky potrebné doklady potrebné 

pre konanie na príslušnom okresnom úrade, podľa požiadaviek uzavrieť potrebné dodatky 

k tejto zmluve, ako aj poskytovať si navzájom súčinnosť pri oprave chýb v písaní 

a počítaní, ako aj pri oprave zrejmých nesprávností. Neposkytnutie súčinnosti niektorou 

zo zmluvných strán oprávňuje druhú zmluvnú stranu na odstúpenie od zmluvy. 

2. Do rozhodnutia Okresného úradu v Trenčíne, katastrálny odbor o vklade vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností na základe tejto kúpnej zmluvy sú účastníci tejto zmluvy 

svojimi zmluvnými prejavmi viazaní. 

3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predávajúci v zmysle §28 zákona č. 162/1995 Z.z. v 

znení neskorších predpisov požiada katastrálny odbor Okresného úradu v Trenčíne o 

povolenie a vykonanie vkladu do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností podá predávajúci v lehote 10 pracovných dní od podpisu 

zmluvy. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Predaj nehnuteľnosti uvedený v čl. I a v čl. II tejto Zmluvy bol schválený obecným 

zastupiteľstvom v Trenčianskych Miticiach v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, uznesením obecného 

zastupiteľstva v Trenčianskych Miticiach č. 79/2021 zo dňa 27.10.2021. Predávajúci 

predáva kupujúcemu predmetné nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že kupujúci užíva novovytvorené parcely 

ako pozemok pod rodinným domom č. súpisné 220, ktorého je vlastníkom a ako dvor 

prislúchajúci k rodinnému domu. 

2. Predávajúci a kupujúci zhodne vyhlasujú, že sú spôsobili na právne úkony, že ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú, vážnu určitú 

a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi na tejto zmluve 

3. Táto zmluva obsahuje dôverné informácie a osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Zmluvné strany sú povinné nakladať s osobnými údajmi v zmysle 

ustanovení tohto zákona a použiť ich iba pre účely stanovené touto zmluvou. 

4. Zmluvné strany si navzájom dávajú súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených 

v tejto zmluve v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a to na účely 

evidovania, predloženia príslušným orgánom a organizáciám, ktoré budú o tejto zmluve 

a na základe tejto zmluvy rozhodovať alebo overovať jej údaje. Pri spísaní tejto Zmluvy 

boli použité tieto osobné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 

rodné číslo, trvalé bydlisko a štátna príslušnosť.  Súhlas je vyjadrený podpismi zmluvných 

strán. 

5. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1967 

Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1, ktorou je Výpis uznesenia Obecného 

zastupiteľstva  Trenčianske Mitice č. 79/2021 zo dňa 27.októbra 2021, ktorým Obecné 

zastupiteľstvo schválilo prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy. 

7. Táto zmluva je vyhotovená a podpísaná v 4 rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia sa 

použijú pre Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor a jedno vyhotovenie obdrží každá 

zmluvná strana. 

 

V Trenčianskych Miticiach, 01.12.2021 

 

 

Predávajúci:          ................................................. 

Bc. Jana Šebáňová 

za Obec Trenčianske Mitice   

 

 

 

Kupujúci:              ................................................... 

Ing. Ján Omachel 

 

 

 

 

 

 

 


