
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam 

podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

 

Predávajúci v 2.rade:     Obec Štiavnik 

zast. starostom Ing. Štefanom Várošom 

                                         so sídlom Štiavnik 1350, 013 55 

                                         IČO: 00321672                        

(ďalej len „predávajúci v 2.rade “ alebo „zmluvné strany“) 

a 

 

Kupujúci:                       Obec Hvozdnica 

zast. starostom Ing. Martinom Šimúnom                  

                                         so sídlom Hvozdnica 39, 013 56 

                                         IČO: 00648922 

 

(ďalej len „kupujúci“ alebo zmluvné strany“). 

 

     Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že k právnym úkonom sú 
spôsobilé a oprávnené a túto zmluvu uzatvárajú za nasledovných podmienok: 

 

I. 

     Predávajúci v 2.rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele 721/1000 nehnuteľnosti  ČOV 
- prevádzková budova, súpisné číslo 389, parc. č. C-KN 1460/13,  vedená  Okresným úradom 
Bytča – odbor katastrálny, obec Hvozdnica, okres Bytča. 

 

II. 

     Predávajúci v 2.rade touto zmluvou zo svojho podielového spoluvlastníctva podľa čl. I. tejto 
zmluvy a bez tiarch, predáva kupujúcemu do jeho vlastníctva a kupujúci od predávajúceho 
v 2.rade v takomto rozsahu kupuje do svojho vlastníctva v podiele 721/1000 za dohodnutú kúpnu 
cenu a bez tiarch predávanú nehnuteľnosť- stavbu. 



III. 

     Predávajúci v 2.rade a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva 
k predmetu prevodu vo výške 1,00 euro. Kupujúci zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu 
vo výške  1,00 euro slovom jedno euro, pri podpise tejto zmluvy, čo predávajúci výslovne 
potvrdzuje podpisom tejto zmluvy. 

IV. 

     Predávajúci v 2.rade oboznámil kupujúceho so stavom prevádzanej nehnuteľnosti a vyhlasuje, 
že túto prevádza na kupujúceho bez tiarch. Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že stav 
prevádzanej nehnuteľnosti dobre pozná. 

 

V. 

     Obecné zastupiteľstvo obce Hvozdnica schválilo kúpu uvedenej nehnuteľnosti, vypracovanie 
a uzatvorenie kúpnej zmluvy  uznesením č. 19.5 zo dňa 16.03.2018 v súlade s ustanovením § 9a 
ods. 8 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, o majetku obcí z dôvodu 
kúpy a predaja podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo podľa 
osobitného predpisu, t.j. schválilo zmluvu za cenu obvyklú, nie je tu povinnosť vypracovať 
znalecký posudok.  

Obecné zastupiteľstvo obce Štiavnik schválilo predaj uvedenej nehnuteľnosti, vypracovanie 
a uzatvorenie kúpnej zmluvy  uznesením č. 577/2018 zo dňa 26.02.2018 v súlade s ustanovením 
§ 9a ods. 8 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, o majetku obcí 
z dôvodu kúpy a predaja podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo 
podľa osobitného predpisu, t.j. schválilo zmluvu za cenu obvyklú, nie je tu povinnosť vypracovať 
znalecký posudok. 

 

 Zmluvné strany berú na vedomie, že kúpna zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu oboma 
zmluvnými stranami. 

     Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že predávajúci zaviní do dňa právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva na kupujúcich Okresným úradom – odbor 
katastrálny, že nehnuteľnosť nebude na kupujúcich zapísaná, prípadne na nehnuteľnosti vzniknú 
ťarchy (vecné bremeno, záložné právo), majú kupujúci právo odstúpiť od zmluvy a požadovať od 
predávajúceho vrátenie celej kúpnej ceny a vzniknutú náhradu škody. 

     Kupujúci nadobudnú vlastníctvo k prevádzanej nehnuteľnosti vkladom do katastra 
nehnuteľnosti na Okresnom úrade Bytča – odbor katastrálny. 

 

 

 



VI. 

     Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom sa oboznámili, text 
zmluvy považujú za identický s prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a na znak súhlasu s týmto 
textom zmluvu súhlasne podpisujú. 

 

vo Hvozdnici, dňa 10.04.2018                                                      v Štiavniku, dňa 10.04.2018 

 

 

 

     ...................................................                                              ..................................................... 

            Ing. Martin Šimún                                                                Ing. Štefan Vároš 

starosta obce Hvozdnica – kupujúci                                        starosta obce Štiavnik - predávajúci 


