
Kúpna zmluva   
 

 

uzatvorená v zmysle ustanovení  Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi, ktorí sú podľa 

vlastného udania spôsobilí na právne úkony. 

 

Predávajúci:   
 

Obec  Poriadie, IČO: 00309842, sídlo: 906 22 Poriadie č.114, 

                zastúpená starostkou obce Ing. Zuzanou Boskovičovou, 
( ďalej len ako „predávajúci“ ) 

Kupujúci:       
 

Miroslav Ištok, rod. Ištok, narodený 21.5.1973, rod. číslo 730521/7073,  

                bytom 906 22  Poriadie 107, štátny občan SR  
( ďalej len ako „kupujúci“ ) 

 

 

Článok I. 

Predmet vlastníctva   

 

Predávajúca obec Poriadie je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v 

obci a k. ú. Poriadie, zapísaných na Okresnom úrade v Myjave, katastrálnom odbore 

nasledovne: 

LV č. 690 - parcely registra „C“  

p. č. 28107/5      vo výmere     120 m2  záhrady 

p. č. 28107/6      vo výmere       41 m2  záhrady 

Vlastníctvo:   pod B 1  obec Poriadie  v podiele 1/1 k celku  

 

Článok II. 

Predmet prevodu   

 

            Touto kúpnou zmluvou odpredáva obec Poriadie uvedené nehnuteľnosti 

v podiele 1/1 v prospech kupujúceho, ktorý uvedené nehnuteľnosti nadobúda v podiele 

1/1 v takom stave ako sa nachádzajú ku dňu podpisu zmluvy: 
 

LV č. 690 - parcely registra „C“  

p. č. 28107/5      vo výmere     120 m2  záhrady 1/1 

p. č. 28107/6      vo výmere       41 m2  záhrady 1/1 
 

Odôvodnenie prevodu: 

V roku 2005 Obec Poriadie odpredala pánovi Jánovi Ištokovi parcelu číslo 28107/3 vo výmere 547 

m
2
.  Po jeho úmrtí zdedil C KN parcelu číslo 28107/3  v k. ú. Poriadie jeho syn Miroslav Ištok. Pri 

tomto dedičstve sa zistilo, že v dedičstve nie sú parcely číslo 28107/6 a 28107/5 ktoré užívali v dobrej 

viere, že sú ich vlastníkmi. Odpredaj v roku 2005 sa uskutočnil na základe mapy, ktorá sa nachádzala 

na Obecnom úrade.  Na tejto mape nebol však zakreslený geometrický plán, na základe ktorého bola 

uskutočnená zámenná zmluva medzi Obcou Poriadie a iným vlastníkom. Na tomto geometrickom 

pláne boli od pôvodnej parcely číslo 28107/3 odčlenené parcely číslo 28107/5 o výmere 120 m
2 
 

a 28107/6 o výmere 41 m
2
.  Správne mala byť odpredaná výmera 708 m2. 

 

 



 

 

 

 

           Obecné zastupiteľstvo v Poriadí  Uznesením číslo 62/2018   zo dňa 06.11.2018 

schválilo prevod uvedených nehnuteľností za kúpnu cenu 4,25 eur/m2. 

            Predaj pozemku sa uskutoční v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov v súlade s §9a ods. 8, písm. e). 

            Kupujúci nadobúda  uvedené nehnuteľnosti v podiele 1/1 v takom stave ako sa 

nehnuteľnosti nachádzajú ku dňu podpisu zmluvy, pričom prehlasuje, že  pozná  stav 

nadobúdaných nehnuteľností. Touto zmluvou sa dáva do súladu užívací a právny stav. 

        Predávajúci prehlasuje, že sa k prevádzaným nehnuteľnostiam neviažu žiadne ťarchy, 

dlhy ani iné obmedzenia.   Touto zmluvou sa dáva do súladu užívací a právny stav.  

 
Článok III. 

Dohoda o kúpnej cene 
 

            Kúpna cena prevádzaných nehnuteľností  bola stanovená Uznesením OZ číslo 62/2018   

zo dňa 06.11.2018 na cenu 4,25 eur/m2 

čo predstavuje celkovo za 161 m2 kúpnu cenu vo výške  684,25 €. 

 Kúpna cena bude uhradená podľa dohody zmluvných strán do pokladne obce  Poriadie 

v deň  podpisu zmluvy. Obec Poriadie prijatím kúpnej ceny prehlasuje, že sú tak naplnené 

všetky jej finančné nároky voči kupujúcemu vyplývajúce z ustanovení tejto kúpnej zmluvy.    

 
Článok IV. 

Vzájomné vzťahy zmluvných strán 
 

            Všetky náklady spojené s prevodom – vyhotovenie kúpnej zmluvy, návrhu na vklad, ,  

správny poplatok  za návrh na vklad  znáša kupujúci. Kupujúci splnomocňuje predávajúcu 

k podaniu návrhu na vklad do katastra nehnuteľností ako aj k oprave zrejmých chýb 

a nepresností, ktoré mohli vzniknúť písaním tejto kúpnej zmluvy alebo pri výpočte kúpnej 

ceny 

 
Článok V. 

Platnosť a účinnosť zmluvy 
 

        Účastníci zmluvy berú na vedomie, že sú svojimi prejavmi viazaní do rozhodnutia 

o vklade vlastníckeho práva, sú oboznámení s tým, že právne účinky tejto zmluvy nastávajú 

právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva katastrálnym odborom 

Okresného úradu v Myjave. Na základe tohto rozhodnutia vykoná katastrálny odbor 

Okresného úradu v Myjave zápis vlastníckeho práva v prospech kupujúceho podľa tejto 

zmluvy. 

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

         Účastníci prehlasujú, že zmluva obsahuje ich skutočnú vôľu, že bola uzavretá 

slobodne, vážne, určito,  bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. 

Prehlasujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

túto vlastnoručne podpísali.       

 



 

 

 

 

 

 

 

           Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých sa 2 vyhotovenia predkladajú 

Okresnému úradu v Myjave, katastrálnemu odboru a účastníci obdržia po jednom vyhotovení 

Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka. 

 

 

V Poriadí dňa 19.11.2018                 

 

 

 

 

 

 

      .........................................................                                  ...................................................... 
     Miroslav Ištok – kupujúci                                                          Obec Poriadie zast. starostkou 

                             Ing. Zuzanou Boskovičovou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


