
Číslo: 532/2018       

                                                 Kúpna zmluva 

Predávajúci: 
Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 1/56, 941 10 Tvrdošovce 

Štatutárny zástupca:         Ing. Marián Tóth, starosta obce 
IČO:                                 00 309 338 
DIČ:                                 202 1060811 
Bankové spojenie            OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Nové Zámky 
IBAN:                              SK 58 5200 0000 0000 0888 4891  

BIC:                                 OTPVSK BX 
(ďalej len „predávajúci“) 
 

Kupujúci:                                          
Meno:                               Ladislav                        
Priezvisko:                       Buda                
Rodné priezvisko:            Buda                       
Narodený:                                             

Rodné číslo:                      

Trvale bytom:                   Kapustova 1050/28, 941 10 Tvrdošovce 
Štátna príslušnosť:            Slovenskej republiky 
Stav:                                 slobodný 
 

a  
Meno:                               Klaudia 
Priezvisko:                       Sklenárová 

Rodné  priezvisko:           Sklenárová 

Narodená:                          

Rodné číslo:                      Trvale bytom:  Novozámocká 108/13, 947 01 Hurbanovo-Bohatá 
Štátna príslušnosť:             Slovenskej republiky 

Stav:                                   slobodná 

IBAN:                                SK83 0200 0000 0031 7432 6557   

(ďalej len „kupujúci“) 
 

Uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov a Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Tvrdošovce (schválené 

podmienky obchodnej verejnej súťaže) číslo OZ: 31/27022018 písm. A bod 3 zo dňa 

27.02.2018. 
 

                                                                túto kúpnu zmluvu: 

                                                                      I. 

Predávajúca Obec Tvrdošovce je výlučným vlastníkom  pôvodnej nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa v kat. území obce Tvrdošovce, zapísanej na Okresnom úrade Nové 

Zámky, odbor katastrálny, vedenej na  výpise z katastra nehnuteľností na LV č. 1  parcely 

registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako C-KN parc.č. 1072/5-Zastavané plochy 

a nádvoria o celkovej výmere 3580 m2 v celosti. 
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II. 

    Geometrickým plánom číslo  50/2014  vyhotoveného AAA Geodet s.r.o.  Nové Zámky  zo 

dňa 14.08.2014  z pôvodnej nehnuteľnosti  C-KN parc.č. 1072/5 Zastavané plochy a nádvoria 

nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce bola vytvorená  nová nehnuteľnosť : 

C-KN parc.č. 1072/7-Zastavané  plochy a nádvoria  o výmere 644 m2, ktorá nehnuteľnosť 

tvorí predmet tejto kúpno-predajnej zmluvy. 
 

Odpredávaný pozemok je  určený územným plánom obce Tvrdošovce na výstavbu 

individuálnej bytovej výstavby. 

 

                                                                    III.  

      Vlastník nehnuteľnosti Obec Tvrdošovce touto zmluvou odpredáva a kupujúci Buda 

Ladislav  rod. Buda, bytom Kapustova 1050/28, 941 10 Tvrdošovce a  Klaudia Sklenárová 

rod. Sklenárová, bytom Novozámocká 13, 947 01 Hurbanovo-Bohatá odkupujú  nehnuteľnosť  

v bode II. presne označenú do ich podielového spoluvlastníctva nasledovne:  Buda Ladislav 

rod. Buda v podieli ½ k celku (spoluvlastnícky podiel činí: 322 m2 a Klaudia Sklenárová rod. 

Sklenárová v podili ½ k celku (spoluvlastnícky podiel činí 322 m2).    

 

                                                                      IV.  

         Predávajúci odpredáva  kupujúcim nehnuteľnosť  uvedenú  v čl. II. tejto zmluvy  

v zmysle uznesenia OZ č. 33/15052018 písm. A bod 2  zo dňa  15.05.2018 za  kúpnu cenu na 

základe výsledku obchodnej verejnej súťaže: 

Parc.č. 1072/7-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 644 m2  za  7.000,00 eur, slovom. 

Sedemtisíc eur.  

 

                                                                         V.  

         Kupujúci  uhradia predávajúcemu kúpnu cenu v zmysle čl. IV. tejto zmluvy a na základe 

výsledku obchodnej verejnej súťaže vo výške 7.000,00 eur, slovom sedemtisíc eur 

poukázaním na č.ú. SK 58 5200 0000 0000 0888 4891, VS  9311307170 ku dňu podpísania 

kúpnej zmluvy, najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa podpísania kúpnej  zmluvy oboma 

zmluvnými stranami.  Vyhlasovateľ najneskôr do 15 pracovných dní po pripísaní kúpnej ceny 

na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  Originál 

kúpnej zmluvy vyhlasovateľ odovzdá kupujúcemu najneskôr do 15 pracovných dní od 

zaplatenia kúpnej ceny (pripísania kúpnej ceny na svoj účet).  
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Finančná zábezpeka uhradená  kupujúcim vo verejnej obchodnej súťaži na predaj 

nehnuteľnosti, ktorý je predmetom predaja podľa tejto kúpnej zmluvy vo výške 1.000,- eur 

(slovom tisíc eur)  sa započítava na úhradu kúpnej ceny v plnej výške. Z uvedeného dôvodu je 

kupujúci povinný zaplatiť zvyšok kúpnej ceny v sume 6,000,00 eur, slovom šesťtisíc eur,   

Ak kupujúci neuhradí do 15 pracovných dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma 

zmluvnými stranami dohodnutú kúpnu cenu, má sa zato, že obe strany od zmluvy odstúpili 

a zároveň je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu za porušenie tejto 

jeho povinnosti vo výške zaplatenej finančnej zábezpeky, ktorá sa započítala na úhradu 

dohodnutej kúpnej ceny, t.j. v sume 1.000,- eur. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutá 

povinnosť zaplatiť dohodnutú zmluvnú pokutu, ktorá v prípade odstúpenia od zmluvy prepadá 

v prospech predávajúceho a nie je ju povinný predávajúci kupujúcemu vrátiť. 

      

                                                                       VI. 

     Kupujúci vyhlasujú, že pred uzavretím tejto kúpnej zmluvy sa oboznámili so stavom  

prevádzanej nehnuteľnosti,  jej stav  je im známy a v takomto stave túto v celosti  odkupujú 

do podielového spoluvlastníctva. 

Povinnosti kupujúceho, vyplývajúce zo zámeru predaja stavebného pozemku: 

- Realizácia výstavby resp. využitie predmetného územia musí rešpektovať zásady a 

     regulatívy pre funkčné plochy individuálneho bývania, stanovené záväznou časťou   

     územného plánu obce Tvrdošovce, pričom kupujúci je povinný rešpektovať už   

     prebiehajúce stavebné zámery na susedných pozemkoch a stavby realizovať tak, aby celá    

     lokalita pôsobila celistvo, racionálne a harmonicky. 

- Kupujúci zrealizuje výstavbu na vlastné náklady a nebezpečenstvo včítane úpravy terénu s 

osadením kontajneriska, parkovísk v rámci vlastných pozemkov, napojenia sa na 

inžinierske siete bytového domu v súlade so stavebným zákonom, podľa vlastného 

projektu.  

                                                                           

                                                                          VII. 

     Predávajúca obec Tvrdošovce prehlasuje, že na kupovanej  nehnuteľnosti neviaznu žiadne 

ťarchy, nie je voči nim vedená exekúcia, výkon rozhodnutia, nie je uzavretá zmluva o budúcej 

zmluve, čiže žiadne úkony,  ktorým by bolo možné odporovať. 

         Pri zmene vlastníka platí predkupné právo pre Obec Tvrdošovce za pôvodnú predajnú 

cenu. 
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                                                                            VIII. 

       Účastníci zmluvy berú na vedomie, že právne účinky touto zmluvou spojené nastanú až 

vyznačením vlastníckeho práva na Okresnom úrade v Nových Zámkoch, odbore katastrálnom 

vydaním rozhodnutia o povolení vkladu.  Odo dňa intabulácie počnúc kupujúci sú povinní  

hradiť všetky verejné poplatky s vlastníctvom nehnuteľnosti spojené. 

      Poplatok súvisiaci s prevodom vlastníckeho práva v zmysle  dohody hradia kupujúci. 

      Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predávajúci podá do 15 

pracovných dní odo dňa uhradenia dohodnutej kúpnej ceny. 

       Kupujúci sú povinní ohlásiť zmenu vlastníctva príslušnému správcovi dani 

z nehnuteľnosti 

                                                                           IX. 

     Predmetný úkon bol schválený uznesením  OZ č. 33/15052018 písm. A bod 2  zo dňa  

15.05.2018                                                               

                                                                            X. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že kupujúci vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti 

nadobudnú  vkladom do katastra nehnuteľností podľa §  133 ods.2/ Občianskeho zákonníka. 

        Účastníci zmluvy žiadajú, aby na základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu 

vlastníckeho práva bol urobený zápis na Okresnom úrade, odbore katastrálnom podľa obsahu 

tejto zápisnice nasledovne:  
 

Časť ALV:   Katastrálne územie obce Tvrdošovce 

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape 
C-KN parc.č. 1072/7-Zastavané  plochy a nádvoria  o výmere 644 m2 
 

Časť BLV: Vlastníctvo  

Ladislav Buda,  rodné priezvisko Buda 
Nar., r.č.  
Trvale bytom: Tvrdošovce,  Kapustova 1050/28 

Podielové spoluvlastníctvo v podieli ½ k celku a 

 

Klaudia Sklenárová  rod.Sklenárová 

Nar,  r.č.  

Trvale bytom:  Hurbanovo-Bohatá, Novozámocká 108/13  
podielové spoluvlastníctvo v podieli ½ k celku 

 

Časť CLV: Ťarchy: 
Bez zápisu 
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                                                                       XI. 

1) Táto zmluva bola vyhotovená na Obecnom úrade v Tvrdošovciach v 5-tich 

vyhotoveniach. 
 

2) Účastníci zmluvy vyhlasujú, že súhlasia so spracovaním svojich osobných údajov 

podľa  Zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobitných údajov, pre účely 

vyhotovenia tejto kúpnej zmluvy a súvisiacich dokumentov,  katastrálneho konania 

o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe tejto kúpnej zmluvy.  
 

3) Vzťahy súvisiace s touto zmluvou a touto zmluvou neupravené, sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 
 

4) Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností podá predávajúci.  Podmienkou podania návrhu je zaplatenie celej 

kúpnej ceny predmetu prevodu na účet predávajúceho. 
 

5) Kupujúci osobitne výslovne  splnomocňujú predávajúceho na zastupovanie v konaní 

o vklade na základe tejto zmluvy do katastra nehnuteľností podľa Katastrálneho 

zákona, ku všetkým procesným úkonom s tým spojeným, osobitne na vykonanie opráv 

prípadných chýb v písaní a počítaní alebo iných zrejmých nesprávností a to aj formou 

dodatku k tejto zmluve resp. doložkou na tejto zmluve.  
 

6) Za účelom odstránenia  prípadných pochybností v doručovaní sa zmluvné strany 

dohodli, že písomnosť sa bude doručovať poštou alebo osobne na adresu zmluvných 

strán uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo  na poslednú písomne oznámenú  adresu. 

Písomnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán sa považuje za doručenú druhej zmluvnej 

strane v deň prevzatia zásielky touto zmluvnou stranou, v deň, kedy zmluvná strana 

odmietne zásielku prevziať, a v prípade, ak sa písomnosť vráti späť odosielajúcej 

zmluvnej strane ako adresátom  neprevzatá v odbernej lehote, resp. nedoručiteľná 

alebo s oznámením adresát neznámy,  považuje sa zásielka za doručenú v deň jej 

odoslania, i keď sa adresát o tom nedozvie.  
 

7) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú 

zmluvné strany viazané svojimi prejavmi vôle. Účinnosť nadobúda dňom  

nasledujúcim po zverejnení na webovom sídlo Obce Tvrdošovce, ktorým je  
      internetová stránka Obce Tvrdošovce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 6 - 

 
               

8) Zmluvné strany vyhlasujú, že  sú spôsobilí na právne úkony, zmluvu uzatvorili na 

základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumejú a na znak súhlasu zmluvu 

podpisujú. 
 

 

V Tvrdošovciach,  dňa 19.4.2018                          V Tvrdošovciach, dňa 31.05.2018 
 

 

 

Za kupujúceho:                                                                Za predávajúceho: 

 

 

  

.........................................                                                ................................... 
      Ladislav Buda                                                           Ing. Marián Tóth 
                                                                                           Starosta obce    

 

 

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

 Klaudia  Sklenárová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


