Kúpno-predajná zmluva
(podľa § 588 Občianskeho zákonníka a § 42 katastrálneho zákona)
I.
Zmluvné strany
Predávajúci:
Obec Modra nad Cirochou, Modra nad Cirochou 111, 067 82
IČO: 00323250
V zastúpení: Ing. Mgr. Ondrej Milčo, starosta obce
(ďalej aj „predávajúci“)
Kupujúci:
Anton Harakaľ, nar.

, trvale bytom Modra nad Cirochou 304, 067 82

rodné číslo:
(ďalej aj „kupujúci“)

II.
Predmet zmluvy
1. Touto zmluvou sa predáva nasledujúci pozemok v k. ú. Modra nad Cirochou:
- pozemok, parcela E-KN č. 1040/14, ostatná plocha o výmere 16 m2,
(ďalej aj „predmet zmluvy“).
2. Predávajúci je evidovaný na liste vlastníctva č. 1186, k. ú. Modra nad Cirochou, ako výlučný
vlastník vyššie uvedeného pozemku.

III.
Kúpna cena a spôsob platby
1. Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy a
kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť predávajúcemu 50,24 € (slovom
päťdesiateur dvadsaťštyricentov) na účet č. SK61 0200 0000 0000 2742 4532 vedený v VÚB, a.s.;
cena za 1 m2 je 3,14 € stanovená na základe znaleckého posudku č. 28/2012 zo dňa 24.02.2012
vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Dutkom, 072 15 Budkovce 156, evidenčné číslo
910673).
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že dňom vykonania vkladu okresným úradom (t. j. zápisom do
katastra) prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy.

IV.
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
1.
Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu zmluvy v prospech kupujúceho podá
príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru predávajúci bez zbytočného odkladu po
uzavretí tejto zmluvy a kupujúci je povinný na tento účel poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť, najmä
podpísať návrh na vklad. Správny poplatok v súvislosti s prevodom predmetu zmluvy zaplatí
predávajúci.
2.
V prípade, že príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor zamietne predmetný návrh na vklad
alebo preruší vkladové konanie, zmluvné strany sa zaväzujú znovu uzavrieť túto zmluvu alebo jej
dodatok, či akýkoľvek iný dokument alebo poskytnúť si nevyhnutnú súčinnosť tak, aby podmienky
či požiadavky Okresného úradu, katastrálneho odboru na zápis vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností boli splnené.
3.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú svoje vlastnícke práva k pozemkom vykonávať bez
toho, aby druhú zmluvnú stranu rušili pri výkone jej vlastníckeho práva, najmä sa zaväzujú, že
nebudú ohrozovať susedov pozemok (prípadne stavbu) úpravami pozemku alebo úpravami stavby
na ňom zriadenej bez toho, že by urobili dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku,
nebudú nad mieru primeranú pomerom obťažovať suseda hlukom, prachom, popolčekom, dymom,
plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nebudú
nechávať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej
dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na ich
pozemok.
4.
Ďalej sa zmluvné strany zaväzujú umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup
na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a
obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na
stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť.

V.
Záverečné ustanovenia
1.
Predávajúci vyhlasuje, že jej nie sú známe žiadne ťarchy, a ani iné právne vady, ktoré by
obmedzovali vlastníka pri výkone vlastníckych práv k predmetu zmluvy. Zároveň sa predávajúci
zaväzuje, že po podpise tejto zmluvy predmet zmluvy nijako nezaťaží, nezníži jeho hodnotu, a ani
ohľadom predmetu zmluvy neuzavrie žiadnu zmluvu. Predávajúci tiež vyhlasuje, že nemá
vedomosť o tom, že by pôda na prevádzaných pozemkoch bola znečistená chemickými látkami
alebo inými látkami, ktoré by bránili jej riadnemu užívaniu.
2.
Kupujúci vyhlasuje, že sa osobne ohliadkou a nazretím do katastrálnej mapy oboznámil s
predmetom zmluvy a s jeho polohou.
3.
Táto kúpna zmluva sa spravuje právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a katastrálneho zákona.
4.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred podpísaním prečítali, že jej obsahu porozumeli
a uzavreli ju bez nátlaku, slobodne a vážne.

5.
Zmeny tejto zmluvy možno vykonávať len formou písomných dodatkov a so súhlasom
všetkých zmluvných strán.
6.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy budú zaslané spolu
s návrhom na vklad okresnému úradu a po jednom rovnopise dostane každá zmluvná strana.
V Modre nad Cirochou dňa 05.06.2019
Kupujúci:
Anton Harakaľ

Predávajúci:
Obec Modra nad Cirochou v zastúpení:
Ing. Mgr. Ondrej Milčo, starosta

