
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam 

podľa § 588 Občianskeho zákonníka 

 

 

Predávajúci:                   Obec Hvozdnica v zastúpení  starostom Ing. Martinom Šimúnom 

                                         so sídlom Hvozdnica 39, 013 56 

                                         IČO: 648 922                      DIČ: 2020618798 

(ďalej len „predávajúci“ alebo „zmluvné strany“) 

 

a 

 

Kupujúci:                       Cisík Jozef,  rod. Cisík 

                                         nar.:  

                                         bytom: Hvozdnica 303, 013 56 Hvozdnica 

a manželka                       Cisíková Božena, rod. Čujdíková                                        

                                         nar.                                          

                                          bytom: Hvozdnica 303, 013 56 Hvozdnica 

 (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 je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľností nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území Hvozdnica zapísaných na LV 1754 parc. č. E-KN 732 druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 13m
2 

a na LV 885 parc. č. C-KN 955druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 56m
2 

 vedených Okresným úradom Bytča – odbor 

katastrálny, obec Hvozdnica, okres Bytča. 

II. 

          Predávajúci touto zmluvou zo svojho výlučného vlastníctva podľa čl. I. tejto zmluvy 

a bez tiarch, predáva kupujúcim do ich výlučného bezpodielového spoluvlastníctva a kupujúci 

od predávajúceho v takomto rozsahu kupujú do svojho výlučného bezpodielového 

spoluvlastníctva  za dohodnutú kúpnu cenu a bez tiarch predávané nehnuteľnosti. 



III. 

     Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva k predmetu 

prevodu vo výške  5,50   eur/m
2
. Kupujúci zaplatia predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vo 

výške   379,50 EUR slovom tristo sedemdesiat deväť eur  pädesiat centov v hotovosti pri 

podpise tejto zmluvy, čo predávajúci výslovne potvrdzuje podpisom tejto zmluvy. 

IV. 

     Predávajúci oboznámil kupujúcich so stavom prevádzanej nehnuteľnosti a vyhlasuje, že 

túto prevádza na kupujúcich bez tiarch. Kupujúci svojim podpisom potvrdzujú, že stav 

prevádzanej nehnuteľnosti dobre poznajú. 

V. 

     Prevod bližšie uvedených nehnuteľností bol schválený obecným zastupiteľstvom 

uznesením 20.9.2 a 20.9.3 zo dňa 22.6.2018 v súlade s ustanovením §9a odst.8 písm.b) zákona 

138/1991 zb. v znení neskorších predpisov. 

VI. 

          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. 

     Kupujúci nadobudnú vlastníctvo k prevádzanej nehnuteľnosti vkladom do katastra 

nehnuteľnosti na Okresnom úrade Bytča – odbor katastrálny. 

VII. 

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

 

Predávajúci:  Ing. Martin Šimún, starosta obce      ............................................ 

 

 

Kupujúci:       Cisík Jozef          ......................................... 

                        Cisíková Božena ............................................ 

 



               

 

  


