
 

Predávajúci:   
 Obec Hrnčiarovce nad Parnou 
so sídlom: Farská 37, 919 35  Hrnčiarovce nad Parnou  

IČO: 34 007 521  

zastúpená: RNDr. Monika Kopecká, PhD., zástupca starostu 

  

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

a  

 

Kupujúci: 
Meno: Peter Polka  
Rodený:   Polka 

Trvale bytom: Hliníky 32, 919 35  Hrnčiarovce nad Parnou  

Rodné č.: ................... 

Narodený:  ................... 

Občan: SR 

 

(ďalej len „Kupujúci“) 

(Kupujúci spolu s Predávajúcim ďalej len „Zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto 

 

 

 

Kúpnu zmluvu  

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

 

Čl. I. 

 

Predávajúci je podľa Listu vlastníctva č. 1400 Okresného úradu Trnava, Katastrálny odbor  

výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Hrnčiarovce,  obec 

Hrnčiarovce nad Parnou, okres Trnava, zapísanej ako parcela registra „E“: parc.č. 417/101 ostatná 

plocha o výmere 13328 m
2
. 

 
  

 

 
Čl. II. 

 

Geometrickým plánom na určenie vlastníckeho práva k pozemku parc.č. 507/2  vyhotoveným a 

autorizačne overeným autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Jozefom Fančovičom  dňa 

08.02.2019, ktorý bol úradne overený Ing. Dagmar Melicherovou, Okresný úrad Trnava, katastrálny 

odbor dňa 18.02.2019 pod č. G1-195/2019,  bol pozemok parc.č. 417/101 ostatná plocha o výmere 

13512 m
2
 rozdelený a boli zamerané vytvorené pozemky: 

- parc.č. 417/101 ostatná plocha o výmere 13450 m
2
 

- parc.č. 507/2 zast.pl. o výmere 62 m
2
.  



Čl. III. 

 

1. Predávajúci predáva do výlučného vlastníctva Kupujúceho nehnuteľnosť - parc.č. 507/2 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m
2
 (ďalej len „Nehnuteľnosť“) a Kupujúci túto 

Nehnuteľnosť od Predávajúceho kupuje do svojho výlučného vlastníctva v celosti  a bez tiarch.  

 

2. Uznesením obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou č. 31/18 zo dňa 23.08.2018 

obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku parc.č. 507/2 zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 62 m
2
  a rozhodlo o spôsobe predaja Nehnuteľnosti  podľa § 9a, odst. 8, písm. b) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

Čl. IV. 

 

1. Predávajúci predáva Kupujúcemu Nehnuteľnosť  v stave v akom sa nachádza ku dňu uzatvorenia 

tejto Zmluvy. 

 

2. Predávajúci týmto vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia Nehnuteľnosti, na 

ktoré by mal Kupujúceho osobitne upozorniť. 

 

 

Čl. V. 

 

1. Dohodnutá kúpna cena za prevod Nehnuteľnosti  predstavuje sumu vo výške 550 € (slovom 

päťstopäťdesiat eur). Takto dohodnutá cena je cenou konečnou. 

 

2. Hodnota Nehnuteľnosti bola stanovená na základe znaleckého posudku Ing. Ľubomíra Križana č. 

16/2019 zo dňa 12. 8. 2019, ktorým bola pre Nehnuteľnosť stanovená všeobecná hodnota na 

sumu 8,95 €/m
2
.  

 

3. Kupujúci uhradí kúpnu cenu vo výške 550  € na účet Predávajúceho č. ........................... vedený v 

........................... pri podpise tejto kúpnej zmluvy.  

  

4. V prípade, ak Kupujúci neuhradí kúpnu cenu v dohodnutej lehote, ani v dodatočne poskytnutej 

lehote 5 dní, je Predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť jednostranným úkonom. 

 

 

 

Čl. VI. 

 

1.  Kupujúci vyhlasuje, že stav prevádzanej  Nehnuteľnosti mu je dobre známy, nakoľko si ho pred 

     podpisom zmluvy osobne obhliadol. 

 

2.  Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne vady predmetu prevodu, na ktoré by mal 

     Kupujúceho upozorniť. 

 

3. Predávajúci vyhlasuje, že na Nehnuteľnosti neviaznu žiadne vecné bremená, záložné práva, iné 

 vecné práva tretích osôb a ani žiadne iné vecné alebo záväzkové ťarchy v prospech tretích osôb. 

 

4.  Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy sú uhradené všetky splatné dane a  

     poplatky súvisiace s vlastníctvom a užívaním predmetu prevodu.  



 

5. Predávajúci vyhlasuje, že prevádzané Nehnuteľnosti nie sú predmetom žiadneho súdneho, 

    správneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré by 

    mohlo brániť splneniu povinnosti Predávajúceho podľa tejto zmluvy.  

Čl. VII. 

 

1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k Nehnuteľnosti podľa čl. III. tejto zmluvy vkladom do katastra 

nehnuteľností Okresného úradu Trnava, Katastrálny odbor. 

 

2. Zmluvné  strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

podajú účastníci spoločne,  pričom správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva 

uhradí kupujúci. 

 

 

Čl. VIII. 

 

1. Zmluvné strany svojim podpisom Zmluvy potvrdzujú, že sú oprávnení s jej predmetom 

disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú 

hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 

 

2. Zmena zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán. 

 

3. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, 

nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na 

doplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 

približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku 

brali do úvahy. 

 

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho po jednom rovnopise pre zmluvné strany a 2 pre 

Okresný úrad Trnava, Katastrálny odbor. 

 

5. Táto Zmluva nadobúda účinky svojím zverejnením v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka 

č.40/1964 Zb. v platnom znení a zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

6. Prílohy - Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva  obce Hrnčiarovce nad Parnou.  

 

 

V  Hrnčiarovciach nad Parnou  dňa 16. 9.2019 

 

 

Predávajúci:        Kupujúci:         

 

 

 

-----------------------------------------     ----------------------------------------- 

Obec Hrnčiarovce nad Parnou    Peter Polka  

 

 

        

 

 

 



Okresný úrad Trnava 

katastrálny odbor 

Vajanského 2 

917 01  Trnava 

 

 

 

Vec:   

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti 
 

 

Navrhovatelia: 

 

Predávajúci:   
 Obec Hrnčiarovce nad Parnou 
so sídlom: Farská 37, 919 35  Hrnčiarovce nad Parnou  

IČO: 34 007 521  

zastúpená: RNDr. Monika Kopecká, PhD.  zástupca starostu 

spoluvlastnícky podiel: 1/1  

 

a  

 

Kupujúci: 
Meno: Peter Polka  
Rodený:   Polka 

Trvale bytom: Hliníky 32, 919 35  Hrnčiarovce nad Parnou  

Rodné č.: ................... 

Narodený:  ................... 

Občan: SR 

 

 

 

Označenie právneho úkonu, na ktorého 

základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo 

zaniknúť právo k nehnuteľnosti 

Kúpna zmluva zo dňa ................ 

 

 

údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne 

zverejňovanej zmluvy 

 

 

Označenie nehnuteľnosti: 

 

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Hrnčiarovce, obec Hrnčiarovce nad Parnou, 

okres Trnava,  parcela regista „C“: parc.č. 507/2 zast.pl. o výmere 62 m
2
, ktorá bola  vytvorená z 

pôvodnej parcely registra „E“ zapísanej na LV č. 1400 ako parc.č. 417/101 ostatná plocha o výmere 

13512 m
2
,  a to  

 
Geometrickým plánom na určenie vlastníckeho práva k pozemku parc.č. 507/2  

vyhotoveným a autorizačne overeným autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Jozefom 

Fančovičom  dňa 08.02.2019, ktorý bol úradne overený Ing. Dagmar Melicherovou, Okresný úrad 

Trnava, katastrálny odbor dňa 18.02.2019 pod č. G1-195/2019.  

 

 

 



číslo úradného overenia geometrického plánu G1 - 195/2019 

 

 

 

 

Prílohy k návrhu: 
Kúpna zmluva - 2 x  

Kolky v hodnote 66,-€ 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva 2x 

Potvrdenie o vyvesení  

 

 

            Súčasne prehlasujeme, že účastníci zmluvy sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, 

zmluvné prejavy sú dostatočne  zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny 

úkon je urobený v predpísanej forme.  

  

 

V  Hrnčiarovciach nad Parnou  dňa 16. 9. 2019 

 

 

Predávajúci:        Kupujúci:         

 

 

 

-----------------------------------------     ----------------------------------------- 

Obec Hrnčiarovce nad Parnou    Peter Polka  
 

 

        

 


