
Predávajúci:   
 Obec Hrnčiarovce nad Parnou 
Sídlo: Farská 37, 919 35  Hrnčiarovce nad Parnou  
IČO: 34 007 521  
Zastúpený: Mgr. Marcel Škorec 

 (ďalej len „Predávajúci“) 
 

a 
 
Kupujúci: 
Meno a priezvisko: Filip Bartoš  
Rodné priezvisko: Bartoš 
Dátum narodenia:   
Rodné číslo:  
Trvalé bydlisko: 
Občan:  

Mlynárska 26, 919 35  Hrnčiarovce nad Parnou  
SR 

 
a manželka: 
 
Meno a priezvisko: Katarína Bartošová 
Rodné priezvisko: Kotlebová 
Dátum narodenia:   
Rodné číslo:  
Trvalé bydlisko: 
Občan:  

Mlynárska 26, 919 35  Hrnčiarovce nad Parnou 
SR 

 
(ďalej len „Kupujúci“) 
 
(Kupujúci spolu s Predávajúcim ďalej len „Zmluvné strany“) 
 
uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto 

 
 

K ú p n u   z m l u v u  
(ďalej len „Zmluva“) 

 

 
Čl. I. 

 
Predávajúci je podľa Listu vlastníctva č. 2464 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. 1519 vodná plocha o výmere 465 m2. 

 

 
Čl. II. 

 
Geometrickým plánom  č. 123/2020 vyhotoveným geodetom Ing. Vladimírom Haršánym  dňa 14.10.2020, 

ktorý bol úradne overený Ing.  Evou Sýkorovou, Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor dňa 22.10.2020 pod 

č. G1-1493/2020,  bol pozemok parc.č. 1519 rozdelený a bol novo vytvorený pozemok - parcela registra „C“: 

- parc.č. 2052/18 vodná plocha o výmere 219 m2 

pričom pôvodná parc.č. 1519 zostala o výmere 246 m2. 



Čl. III. 
 
 

1. Predávajúci predáva do bezpodielového spoluvlastníctva Kupujúcich novovytvorenú nehnuteľnosť – 

parcelu registra „C“: parc.č. 2052/18 vodná plocha o výmere 219 m2 (ďalej len „Nehnuteľnosť“)  

a Kupujúci túto Nehnuteľnosť od Predávajúceho kupujú do svojho bezpodielového spoluvlastníctva 

v celosti a bez tiarch.   

2. Uznesením obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou č. 23/2021 zo dňa 24.6.2021 obecné 
zastupiteľstvo schválilo predaj Nehnuteľnosti Kupujúcim podľa platného VZN č. 1/2010 o postupe pri 
zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom obce a na základe znaleckého posudku.  
 

 
Čl. IV. 

 
 

1. Dohodnutá kúpna cena za prevod Nehnuteľnosti podľa tejto Zmluvy predstavuje sumu 1.140,- EUR  
(slovom tisícstoštyridsať eur). Takto dohodnutá cena je cenou konečnou. 
 

2.  Hodnota Nehnuteľnosti bola stanovená na základe Znaleckého posudku č. 66/2020 zo dňa 20.11.2020 
znalca Ing. Daniely Mizerovej  na sumu 1.140,- EUR.  

 
3.  Kupujúci uhradili dohodnutú kúpnu cenu do pokladne predávajúceho pred podpísaním tejto zmluvy.  
 
4.  Zmluvné strany podpisom tejto kúpnej zmluvy výslovne prehlasujú, že súhlasia so spôsobom úhrady 

kúpnej ceny, s dohodnutou výškou kúpnej ceny, a že kúpnu cenu považujú za primeranú cenu za 
Nehnuteľnosti. 

 
 
 

Čl. V. 
 

 
1. Kupujúci vyhlasujú, že stav prevádzanej Nehnuteľnosti im je dobre známy, nakoľko si ju pred podpisom 

Zmluvy osobne obhliadli. 

 
2. Predávajúci predáva Kupujúcim Nehnuteľnosť  v stave v akom sa nachádza ku dňu uzatvorenia tejto 

Zmluvy. 
 

3. Predávajúci týmto vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia Nehnuteľnosti, na ktoré by mal 
Kupujúcich osobitne upozorniť. 

 
4. 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. 

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

súvisiace s vlastníctvom a užívaním predmetu prevodu.  

 
6. Predávajúci vyhlasuje, že prevádzaná Nehnuteľnosť nie je predmetom žiadneho súdneho, správneho, 

exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré by mohlo brániť 
splneniu povinnosti Predávajúceho podľa tejto zmluvy.  

 
 

Čl. VI. 



 

1. Kupujúci nadobúdajú 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 po uhradení kúpnej ceny podľa článku IV. tejto zmluvy, . Správny poplatok za návrh na 
vklad vlastníckeho práva uhradia Kupujúci.  

 
 
 

Čl. VII. 
 

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.  Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa 
doručuje na poslednú známu adresu bydliska zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa adresa 
bydliska touto zmluvnou stranou oznámená (prípadne vyplýva zo vzájomnej korešpondencie alebo 
zmluvných dokladov ako posledná). Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu 
adresy bydliska bez zbytočného odkladu. Doručenie je riadne (platne a účinne) vykonané  uplynutím 
desiateho dňa po uložení doručovanej zásielky na pošte v prípade, ak zmluvná strana neprevezme 
doručovanú zásielku. Akákoľvek doručovaná zásielka je považovaná za riadne (platne a účinne) doručenú 
aj v prípade, ak zmluvná strana ktorej je zásielka doručovaná, odmietne prevziať zásielku, a to ku dňu jej 
odmietnutia prevzatia. 

 
5. Prípadné chyby v písaní alebo iné zrejmé nedostatky nemajú vplyv na platnosť kúpnej zmluvy a žiadnu zo 

strán nezbavujú povinnosti kúpnu zmluvu riadne a v dobrej viere plniť tak, aby jej zmysel bol naplnený. 
Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre Okresný úrad Trnava, 
katastrálny odbor a účastníci obdržia po jednom rovnopise. 

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

 
V  Hrnčiarovciach nad Parnou  dňa 1.7.2021 

 
Predávajúci:           Kupujúci:         

  
Mgr. Marcel Škorec  
...................................................................    ......................................................................... 
Obec Hrnčiarovce nad Parnou       Filip Bartoš 
 

......................................................................... 
            Katarína Bartošová 



 
 

OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU 

Obecný úrad, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou 

 
                                                                            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 
Sídlo: Farská 37, 919 35  Hrnčiarovce nad Parnou  
IČO: 34 007 521  
Zastúpený: Mgr. Marcel Škorec 

 Spoluvlastnícky podiel:     1/1   
 

a 
 
Kupujúci: 
Meno a priezvisko: Filip Bartoš  
Rodné priezvisko: Bartoš 
Dátum narodenia:   
Rodné číslo:  
Trvalé bydlisko: 
Občan:  

Mlynárska 26, 919 35  Hrnčiarovce nad Parnou  
SR 

 
a manželka: 
 
Meno a priezvisko: Katarína Bartošová 
Rodné priezvisko: Kotlebová 
Dátum narodenia:   
Rodné číslo:  
Trvalé bydlisko: 
Občan:  

Mlynárska 26, 919 35  Hrnčiarovce nad Parnou 
SR 

 
 
 
 

Označenie právneho úkonu, na ktorého základe 
má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k 
nehnuteľnosti 

Kúpna zmluva zo dňa  1.7.2021 

 

 

číslo úradného overenia geometrického plánu G1 – 1493/2020 

 



 
 
 
 

údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne 
zverejňovanej zmluvy 

www.hrnciarovce.sk   1.7.2021 

 
 
Označenie nehnuteľnosti: 
 
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Hrnčiarovce, obec Hrnčiarovce nad Parnou, okres 

Trnava, zapísaná ako parcela registra „C“:  parc.č. 2052/18 vodná plocha o výmere 219 m2, ktorá bola 

vytvorená Geometrickým plánom  č. 123/2020 vyhotoveným geodetom Ing. Vladimírom Haršánym  dňa 

14.10.2020, úradne overeným Ing.  Evou Sýkorovou, Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor dňa 22.10.2020 

pod č. G1-1493/2020 z pôvodnej parcely registra „E“: parc.č. 1519 vodná plocha o výmere 465 m2 zapísanej 

na Liste vlastníctva č. 2464 Okresného úradu Trnava, Katastrálny odbor.  

 

  

 

Predávajúci a kupujúci  podľa § 30 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov  

n a v r h u j ú 
Okresnému úradu, katastrálny odbor, aby rozhodol o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
v prospech kupujúcich na základe kúpnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu tohto návrhu.  
 
 
 
Prílohy k návrhu: 
Kúpna zmluva - 1 x  
Uznesenie Obecného zastupiteľstva – 1 x 
Potvrdenie o vyvesení – 1 x  
 
 
            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 1.7.2021 

 
 
Mgr. Marcel Škorec  
...................................................................    ......................................................................... 
Obec Hrnčiarovce nad Parnou       Filip Bartoš 
 
 
 
 

......................................................................... 
            Katarína Bartošová  
 

http://www.hrnciarovce.sk/

