
K Ú P N A   Z M L U V A 

 

uzavretá podľa ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

/ďalej len – Kúpna zmluva/ 

____________________________________________________________ 

Predávajúci 1: Ľuboš Vlček, rodený Vlček, narodený: 11.11.1962  

rodné číslo: 621111/6417 

trvale bytom: J. Palárika  918/11, Prievidza, 971 07 

národnosť: slovenská,  štátny občan Slovenskej republiky  

/ďalej len ako – „Predávajúci 1“ /                                               

 

Predávajúci 2: Obec Čavoj, so sídlom Čavoj č. 86, 972 29 

IČO: 00318035  

Zastúpená : JUDr. Annou Gulášovou – starostkou obce 

/ďalej len ako – „Predávajúci 2“ / 

 

Kupujúci:           Ing. Monika Barbierik, rodená Vlčeková, narodená 07.07.1981   

rodné číslo: 815707/8083  

trvale bytom: Čavoj č. 37, Čavoj, 972 29 

národnosť: slovenská, štátna občianka Slovenskej republiky                                                

/ďalej len – „Kupujúci“ / 

 

/ďalej spolu „Predávajúci 1“ , „Predávajúci 2“  a „Kupujúci“  aj ako – „zmluvné strany“/ 

sa dohodli na uzavretí tejto Kúpnej zmluvy: 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. „Predávajúci 1“  – Ľuboš Vlček, rodený Vlček, vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom 

pozemku registra C KN parcela č. 108/6 - orná pôda, o výmere 779 m2,  v katastrálnom území 

Čavoj, obec Čavoj, evidovaný na LV č. 1837, Okresného úradu Prievidza, katastrálneho 

odboru, v celosti, v podiele 1/1. 

1.2.1 „Predávajúci 2“ – je výlučným vlastníkom pozemku registra C KN parcela č. 3103 zastavaná 

plocha a nádvorie, o výmere 2507 m2, v katastrálnom území Čavoj, obec Čavoj, evidovaný 

na LV č. 1 Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, v celosti, v podiele 1/1. 



1.2.2 Parcela č. 3103/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2 registra C KN, vznikla 

odčlenením z parcely č. 3103 zastavaná plocha a nádvorie, ktorá bola pôvodne vo výmere 

2507 m2, na základe GP č. 87/2021 zo dňa 15.11.2021, ktorý vypracovala firma ANSADAR, 

s.r.o., Rozkvet 2045/91, 017 01 Považská Bystrica, úradne overeného dňa 30.11.2021 pod 

číslom 1292/21. 

1.2.3 Kúpa pozemku – registra C KN, parcela č. 3103/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

15m2, v katastrálnom území Čavoj, obec Čavoj, bola schválená uznesením č. 78/2021 

Obecného zastupiteľstva v Čavoji zo dňa 18.12.2021 ako prípad hodný osobitého zreteľa, 

spočívajúci v tom, že pozemok, ktorý je predmetom predaja, kupujúci využíva ako dvor 

a prístupovú cestu k pozemku parc. č. 107/1 zastavaná plocha a nádvorie registra C, 

katastrálne územie Čavoj evidovaný na LV č. 501, Okresného úradu Prievidza, katastrálneho 

odboru.  

 

Článok 2 

Predmet Kúpnej zmluvy 

 

 Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva:  

 

2.1.  k pozemku registra  C KN parcela č. 108/6 - orná pôda, o výmere 779 m2,  v katastrálnom 

území Čavoj, obec Čavoj, evidovaný na LV č. 1837, Okresného úradu Prievidza, 

katastrálneho odboru, v celosti, v podiele 1/1 v obci Čavoj, kat. územie Čavoj, v prospech 

kupujúceho v podiele 1/1. 

/ďalej len – Pozemok 1/ 

2.2. k pozemku registra C KN, parc. č. 3103/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 15 m2,  

  v katastrálnom území Čavoj, obec Čavoj, evidovaný na LV č. 1 Okresného úradu Prievidza, 

katastrálneho odboru, v podiele 1/1, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 3103, na základe 

GP č. 87/2021 zo dňa 15.11.2021, ktorý vypracovala  ANSADAR, s.r.o., Rozkvet 2045/91, 

017 01 Považská Bystrica  v prospech kupujúceho v podiele 1/1. 

/ďalej len – Pozemok 2/ 

 

Článok 3 

Kúpna cena 

 

3.1. Predávajúci 1 a Kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za Pozemok 1 v sume 2200,00 € / 

slovom: dvetisícdvesto eur /. 

3.2. Predávajúci 2 a Kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za Pozemok 2 v sume 6,00 € / m2, čo 

činí spolu sumu 90,00 € / slovom: deväťdesiat eur / 15 x 6 = 90 /. 



3.3. Predávajúci 1 a Kupujúci sa dohodli, že kúpna cena bude uhradená prevodom na účet číslo: 

SK98 0900 0000 0003 7260 7540 do piatich pracovných dní od podpisu kúpnej zmluvy. 

3.4. Predávajúci 2 a Kupujúci sa dohodli, že kúpna cena bude uhradená prevodom na účet číslo: 

SK24 5600 0000 0090 0018 2001 do piatich pracovných dní od podpisu kúpnej zmluvy. 

3.5. Zmluvné strany súhlasia s dohodnutou kúpnou cenou a aj formou jej úhrady. 

 

 

Článok 4 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

4.1. Predávajúci 1 a Predávajúci 2 vyhlasujú, že ku dňu uzavretia tejto Kúpnej zmluvy sú 

oprávnení s Pozemkom 1 a Pozemkom 2 voľne disponovať a toto právo nie je ničím 

obmedzené. 

4.2. Predávajúci 1 a Predávajúci 2 vyhlasujú, že na Pozemok 1 a Pozemok 2 neviaznu žiadne 

záložné práva, akékoľvek iné ťarchy, ani práva tretích osôb, vrátane vecných bremien, 

nájomných práv a iných obdobných práv. 

4.3. Predávajúci 1 a Predávajúci 2 sa zaväzujú, že po uzavretí tejto Kúpnej zmluvy neuskutočnia 

žiadny taký právny úkon, ktorým by zmarili alebo znemožnili vklad vlastníckeho práva 

kupujúceho k Pozemku 1 a Pozemku 2, ani ktorým by sa akékoľvek vyhlásenie uvedené v 

tejto Kúpnej zmluve stalo nepravdivým alebo nepresným. 

4.4. Kupujúci vyhlasuje, že mu je Pozemok 1 a Pozemok 2 dobre známy, a že ich kupuje v takom 

stave, v akom sa nachádzajú. 

4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že po obojstrannom podpise tejto Kúpnej zmluvy a súčasne za 

predpokladu zaplatenia kúpnej ceny,  kupujúci podá návrh na vklad vlastníckeho práva k 

Pozemku 1 a Pozemku 2  v prospech kupujúceho na Okresný úrad Prievidza, Katastrálny 

odbor. Správny poplatok spojený s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva hradí 

kupujúci v plnej výške. Zmluvné strany plne súhlasia s formou úhrady správneho poplatku 

podľa predchádzajúcej vety. 

4.6. V prípade, ak Okresný úrad Prievidza, Katastrálny odbor, konanie o návrhu na vklad 

vlastníckeho práva podľa Kúpnej zmluvy preruší, zmluvné strany sa zaväzujú, že bez 

zbytočného odkladu a vo vzájomnej súčinnosti vykonajú všetky potrebné právne a ďalšie 

úkony smerujúce k odstráneniu prekážky povolenia vkladu vlastníckeho práva k Pozemku 1 

a Pozemku 2 do katastra nehnuteľnosti. 

4.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si vzájomne poskytnú akúkoľvek súčinnosť nevyhnutnú na 

vykonanie vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. 

4.8. Predávajúci 1, Predávajúci 2 aj Kupujúci majú právo od tejto Kúpnej zmluvy odstúpiť, ak 

Okresný úrad Prievidza, Katastrálny odbor, právoplatne zamietne návrh na vklad 



vlastníckeho práva v prospech kupujúceho na základe tejto Kúpnej zmluvy alebo toto konanie 

právoplatne zastaví. 

4.9. V prípade odstúpenia ktoroukoľvek zo zmluvných strán od Kúpnej zmluvy, je Predávajúci 1, 

Predávajúci 2 povinný vrátiť zaplatenú kúpnu cenu v hotovosti do rúk Kupujúceho. 

Predávajúci 1, Predávajúci 2 je tak povinný učiniť do pätnástich dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy na vrátenie kúpnej ceny zo strany Kupujúceho Predávajúcemu 1 a 

Predávajúcemu 2.  

 

Článok 5 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Pozemku 1 a Pozemku 2 podľa tejto Kúpnej zmluvy na 

základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Prievidza, Katastrálneho odboru, o povolení 

vkladu vlastníckeho práva k Pozemkom do katastra nehnuteľností. 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Vecno-právne 

účinky Kúpnej zmluvy nastanú dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností. 

6.2. Kúpna zmluva je vyhotovená v šiestich /6/ rovnopisoch, pričom každý z nich má silu originálu, 

z ktorých, po podpise zmluvnými stranami, Kupujúci obdrží jeden /1/ rovnopis Kúpnej zmluvy, 

Predávajúci 1 obdrží jeden /1/ rovnopis Kúpnej zmluvy, Predávajúci 2 obdrží dva /2/ 

rovnopisy Kúpnej zmluvy a dva /2/ rovnopisy Kúpnej zmluvy sú určené pre potreby 

Okresného úradu Prievidza, Katastrálny odbor. 

6.3. Zmluvné strany sú povinné si bez zbytočného odkladu vzájomne oznamovať všetky 

skutočnosti, ktoré sú významné pre plnenie podľa tejto Kúpnej zmluvy. 

6.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek doručovania písomností podľa tejto 

Kúpnej zmluvy, doručujú sa osobne, resp. Kuriérom alebo na adresu zmluvnej strany 

uvedenú v záhlaví tejto Kúpnej zmluvy poštou, prostredníctvom doporučenej poštovej 

zásielky s doručenkou do vlastných rúk.  

6.5. Zmeny a doplnenia tejto Kúpnej zmluvy je možné vykonať výlučne formou písomných a 

podľa poradia ich prijatia očíslovaných dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami. 

6.6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Kúpnu zmluvu uzatvárajú podľa príslušných ustanovení 

Občianskeho zákonníka. Právne vzťahy neupravené touto Kúpnou zmluvou sa riadia 



ustanoveniami príslušných právnych predpisov. 

6.7. Zmluvné strany nie sú oprávnené postúpiť prípadné pohľadávky z tejto Kúpnej zmluvy na 

tretie osoby. 

 

Článok 7 

Vyhlásenia 

 

7.1. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilí k uzatvoreniu tejto Kúpnej zmluvy. Pred 

podpísaním si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť 

viazaní touto Kúpnou zmluvou ju vlastnoručne podpisujú. 

7.2. Obe zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto Kúpnou zmluvou sú 

slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a Kúpnu 

zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

V Čavoji dňa:  18.03.2022 

 

 

 

 

     ____________________________                            ______________________________   

     Kupujúci:  Ing. Monika Barbierik                            Predávajúci 1: Ľuboš Vlček 

 

 
 

 

______________________________   

             Predávajúci 2: Obec Čavoj zastúpená  
JUDr. Anna Gulášová – starostka obce Čavoj  

 
 

 


