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K ú p n a    z m l u v a 
 

 (uzatvorená podľa §§ 588 a nasl. Obč. zák.) 
 
 
Predávajúci   : Ján   K U Z M Í N, rod. Kuzmín,  

bytom  966 81 Žarnovica, Kľakovská  880/15, štátny občan SR    
 

 
Kupujúci    : Obec   BZENICA 

966 01  Bzenica 
IČO : 00 320 552 
Zast. starostom obce : Jozefom Dekýšom 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Čl. Ia. 

 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1131, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 614/1 – 
orná pôda o výmere  6811 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby : por. č. 5. na predávajúceho v 
spoluvlastníckom podiele  972/21600,  pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------- 
 
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 972/21600  na nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1131, E-KN parc. č. 
614/1 – orná pôda o výmere  6811  m² a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel  
o veľkosti 972/21600  (306,49 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ---------------------------- 
 

Čl. Ib. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica a  
zapísaných v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  872, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 166 –  
trvalé trávne porasty  o výmere  3538 m², E-KN parc. č. 167 – trvalé trávne porasty  o výmere  9373 
m², E-KN parc. č. 224 – orná pôda o výmere  6194  m²,  E-KN parc. č. 326 – orná pôda o výmere  545  
m²,  E-KN parc. č. 540 – orná pôda o výmere  14600 m², E-KN parc. č. 680 – orná pôda o výmere  992  
m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 4. na predávajúceho v spoluvlastníckom podiele  
4/24, pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------------------------------------------ 
  
Predávajúci predáva svoj spoluvlastnícky  podiely o veľkosti 4/24 na  nehnuteľnostiach  
nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a  zapísaných  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  872, E-KN parc. 
č. 166 –  trvalé trávne porasty  o výmere  3538 m², E-KN parc. č. 167 – trvalé trávne porasty  
o výmere  9373 m², E-KN parc. č. 224 – orná pôda o výmere  6194  m²,  E-KN parc. č. 326 – orná 
pôda o výmere  545  m²,  E-KN parc. č. 540 – orná pôda o výmere  14600 m², E-KN parc. č. 680 – 
orná pôda o výmere  992  m²  a kupujúci,  Obec Bzenica,  tento jeho spoluvlastnícky podiel o veľkosti  
4/24 (5.873,66 m2) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. -------------------------------------------------- 
 

Čl. Ic. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1168, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 642/2 – 
orná pôda  o výmere  520  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 5. na predávajúceho v 
spoluvlastníckom podiele 18/400, pod C. Ťarchy : bez zápisu.-------------------------------------------- 



2 
 

Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  18/400  na  nehnuteľnosti 
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č. 1168, E-KN parc. č. 
642/2 – orná pôda  o výmere  520  m²  a kupujúci, Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel  
o veľkosti  18/400  (23,40 m²)  kupuje do svojho výlučného vlastníctva. -------------------------------- 
 

Čl. Id. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  74, pod A. Majetková podstata :  E-KN parc. č. 125 – 
zastavané plochy a nádvoria  o výmere  65 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 6. na 
predávajúceho v spoluvlastníckom podiele 17/7000, pod C. Ťarchy : bez zápisu.--------------------------- 
 
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 17/7000 na  nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  74, E-KN parc. č. 
125 – zast. plochy a nádvoria o výmere 65 m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti 17/7000 (0,157 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ------------------------------------- 
 

Čl. Ie. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  482, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 473 – 
orná pôda o výmere  7511  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 14. na predávajúcu v 
spoluvlastníckom podiele  1/80, pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------ 
 
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/80 na nehnuteľnosti  nachádzajúcej  
sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  482, E-KN parc. č. 473 – orná pôda 
o výmere  7511 m² a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel  o veľkosti  1/80  (93,88 
m²)kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ---------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. If. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  530, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 424 – 
trvalé trávne porasty  o výmere  16737 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 6. na 
predávajúceho v spoluvlastníckom podiele  162/3600, pod C. Ťarchy : bez zápisu.---------------------- 
 
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 162/3600 na nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  530, E-KN parc. č. 
424 – TTP o výmere  16737 m²  a   kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel  o veľkosti  
162/3600  (753,16 m²)kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ----------------------------------------------- 
 

Čl. Ig. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  556, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 220 – 
orná pôda  o výmere  5672 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 1. na predávajúceho v 
spoluvlastníckom podiele  1/2, pod C. Ťarchy : bez zápisu.----------------------------------------------------- 
 
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/2 na nehnuteľnosti  nachádzajúcej  
sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  556, E-KN parc. č. 220 – orná pôda 
o výmere  5672  m²  a   kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel  o veľkosti  1/2  (2.836 
m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. --------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. Ih. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  567, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 449 –  
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orná pôda  o výmere  3756 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 4. na predávajúceho v 
spoluvlastníckom podiele  162/3600,  pod C. Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------- 
 
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  162/3600 na nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  567, E-KN parc. č. 
449 – orná pôda o výmere  3756  m²  a   kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel  
o veľkosti  162/3600  (169 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ------------------------------------ 
 

Čl. Ich. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  610, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 363 –  
orná pôda  o výmere  2929 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 10. na predávajúceho 
v spoluvlastníckom podiele  1/80,  pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------ 
 
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/80 na nehnuteľnosti  nachádzajúcej  
sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  610, E-KN parc. č. 363 – orná pôda 
o výmere  2929  m²  a   kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel  o veľkosti  1/80  (36,61 
m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. --------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. Ii. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  613, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 397 –  
trvalé trávne porasty  o výmere  8518  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 14. na 
predávajúceho v spoluvlastníckom podiele  1/80,  pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------ 
 
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/80 na nehnuteľnosti  nachádzajúcej  
sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  613, E-KN parc. č. 397 – trvalé 
trávne porasty  o výmere  8518  m²  a   kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel  
o veľkosti  1/80  (106,475 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ------------------------------------- 
 

Čl. Ij. 
 
Predávajúci je podielovým  vlastníkom  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  zapísanej 
v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  615, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 179 – trvalé trávne 
porasty  o výmere  6455  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 11. na predávajúceho v 
spoluvlastníckom podiele  1/40,  pod C. Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------- 
  
Predávajúci predáva celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/40  na  nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  615, E-KN parc. č. 
179 – TTP o výmere 6455  m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/40 
(161,375 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ---------------------------------------------------------- 
 

Čl. Ik. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  618, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 518 – 
orná pôda  o výmere  20769 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 17. na 
predávajúceho v spoluvlastníckom podiele  1/80,  pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------ 
  
Predávajúca predáva celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/80  na  nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  618, E-KN parc. č. 
518 – orná pôda o výmere 20769 m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti  1/80  (259,61 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. --------------------------------------- 
 
 



4 
 

Čl. Il. 
 
Predávajúci  je podielovým  spoluvlastníkom  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  714, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č.  235 – 
orná pôda  o výmere  9348 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 14. na predávajúceho 
v spoluvlastníckom podiele  1/80,  pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------ 
  
Predávajúci predáva celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/80 na  nehnuteľnosti  nachádzajúcej  
sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  714, E-KN parc. č. 235 –  orná pôda 
o výmere  9348  m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/80  (116,85 
m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. --------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. Im. 
 
Predávajúci je podielovým  spoluvlastníkom  nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica a  
zapísaných v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  716, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 258 – 
orná pôda  o výmere  4895  m²,  E-KN parc. č. 291 – orná pôda  o výmere  638  m², E-KN parc. č. 340 
– orná pôda  o výmere  1392  m²,  E-KN parc. č. 431 – orná pôda  o výmere  2004  m², E-KN parc. č. 
642/1 – orná pôda  o výmere  262  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 5. na 
predávajúceho v spoluvlastníckom podiele  18/400,  pod C. Ťarchy : bez zápisu.--------------------------- 
  
Predávajúci predáva celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 18/400  na  nehnuteľnostiach  
nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a zapísaných v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č. 716, E-KN parc. č. 
258 – orná pôda  o výmere  4895  m²,  E-KN parc. č. 291 – orná pôda  o výmere  638  m², E-KN parc. 
č. 340 – orná pôda  o výmere  1392  m²,  E-KN parc. č. 431 – orná pôda  o výmere  2004  m², E-KN 
parc. č. 642/1 – orná pôda  o výmere  262  m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti  18/400  (413,595 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ---------------------------------- 
 

Čl. In. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  720, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 646 – 
orná pôda o výmere  718 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 10. na predávajúceho v 
spoluvlastníckom podiele 1/40, pod C. Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------- 
  
Predávajúci  predáva celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/40  na nehnuteľnosti  nachádzajúcej  
sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  720, E-KN parc. č. 646 – orná pôda 
o výmere  718  m² a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel  o veľkosti 1/40 (17,95 m²) 
kupuje do svojho výlučného vlastníctva. -------------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. Io. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  864, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 732 – 
orná pôda o výmere  8465 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 3. na predávajúceho v 
spoluvlastníckom podiele 1/6, pod C. Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------- 
  
Predávajúci  predáva celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6  na nehnuteľnosti  nachádzajúcej  
sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  864, E-KN parc. č. 732 – orná pôda 
o výmere  8465  m² a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel  o veľkosti 1/6 (1.410,833 
m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. --------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. Ip. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  865, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 278 – 
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orná pôda o výmere  13882 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 4. na predávajúceho 
v spoluvlastníckom podiele 1/6, pod C. Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------- 
  
Predávajúci  predáva celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6  na nehnuteľnosti  nachádzajúcej  
sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  865, E-KN parc. č. 278 – orná pôda 
o výmere 13882  m² a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel  o veľkosti 1/6 (2.313,66 
m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. --------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. Ir. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  866, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 219 – 
orná pôda  o výmere  3182 m², pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 4. na predávajúceho v 
spoluvlastníckom podiele  1/4, pod C. Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------- 
  
Predávajúci predáva   svoj spoluvlastnícky  podiel o veľkosti  1/4  na  nehnuteľnosti  nachádzajúcej  sa 
v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č. 866, E-KN parc. č. 219 – orná pôda  
o výmere  3182 m²  a kupujúci,  Obec Bzenica,  tento jeho spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/4 
(795,50 m2) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ----------------------------------------------------------- 
 

Čl. Is. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  867, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 950/11 – 
trvalé trávne porasty  o výmere  14856 m², pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 2. na 
predávajúceho v spoluvlastníckom podiele  1/2, pod C. Ťarchy : bez zápisu.-------------------------------- 
  
Predávajúci predáva   svoj spoluvlastnícky  podiel o veľkosti  1/2  na  nehnuteľnosti  nachádzajúcej  sa 
v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č. 867, E-KN parc. č. 950/11 – TTP 
o výmere  14856  m²  a kupujúci,  Obec Bzenica,  tento jeho spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/2 
(7.428 m2) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ----------------------------------------------------------- 
 

Čl. It. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  868, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 380 – 
orná pôda o výmere  4202 m², pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 3. na predávajúceho v 
spoluvlastníckom podiele  1/4, pod C. Ťarchy : bez zápisu.----------------------------------------------------- 
  
Predávajúci predáva   svoj spoluvlastnícky  podiel o veľkosti  1/4  na  nehnuteľnosti  nachádzajúcej  sa 
v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č. 868, E-KN parc. č. 380 – orná pôda 
o výmere  4202  m²  a kupujúci,  Obec Bzenica,  tento jeho spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/4 
(1.050,50 m2) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. -------------------------------------------------------- 
 

Čl. Iu. 
 

Predávajúci je podielovým  spoluvlastníkom  nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica a  
zapísaných v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  869, pod A. Majetková podstata :  E-KN parc. č. 707/1 
– orná pôda  o výmere  1482  m²,  E-KN parc. č. 707/2 – orná pôda  o výmere  53  m², pod B. Vlastníci 
a iné oprávnené osoby :  por. č. 2. na predávajúceho v spoluvlastníckom podiele  3/4,  pod C. Ťarchy : 
bez zápisu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Predávajúci predáva celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/4  na  nehnuteľnostiach  
nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a zapísaných v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č. 869, E-KN parc. č. 
707/1 – orná pôda  o výmere  1482  m²,  E-KN parc. č. 707/2 – orná pôda  o výmere  53  m²   a  
kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti  3/4  (1.151,25 m²) kupuje do svojho 
výlučného vlastníctva. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Čl. Iv. 
 

Predávajúci je podielovým  spoluvlastníkom  nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica a  
zapísaných v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  870, pod A. Majetková podstata :  E-KN parc. č. 714/1 
– orná pôda  o výmere  1923  m²,  E-KN parc. č. 714/2 – orná pôda  o výmere  142  m², pod B. 
Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 5. na predávajúceho v spoluvlastníckom podiele  1/6,  pod C. 
Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Predávajúci predáva celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6  na  nehnuteľnostiach  
nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a zapísaných v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č. 870, E-KN parc. č. 
714/1 – orná pôda  o výmere  1923  m²,  E-KN parc. č. 714/2 – orná pôda  o výmere  142  m²  a  
kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/6  (344,166 m²) kupuje do svojho 
výlučného vlastníctva. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Čl. Iw. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1132, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 614/2 – 
orná pôda o výmere  987 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 5. na predávajúcu v 
spoluvlastníckom podiele  972/21600, pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------ 
  
Predávajúca predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 972/21600  na nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1132, E-KN parc. č. 
614/2 – orná pôda o výmere  987  m² a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel  
o veľkosti 972/21600  (44,41 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ------------------------------ 
 

Čl. II. 
 
Kúpna cena za prevod všetkých spoluvlastníckych podielov na pozemkoch (viď. čl. I.a. až  I.w. a za 
celkovú prepočítanú výmeru 25.706,531 m2)  je 7.600,41 € (slovom Sedemtisícšesťsto EUR-o 
a 41/100), ktorá bude predávajúcemu vyplatená do 14 dní od rozhodnutia o povolení vkladu 
vlastníckeho práva na Obec Bzenica. ------------------------------------------------------------------------------ 
  

Čl. III. 
 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy  a   kúpna cena podliehajú schváleniu Obecným zastupiteľstvom obce 
Bzenica. Uznesenie o schválení uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy bude nedeliteľnou prílohou zmluvy 
a tak pripojené k návrhu na vklad  vlastníckeho práva podľa nej. ---------------------------------------- 
 

Čl. IV. 
 
Kupujúci  do užívania  kupovaných nehnuteľností vstúpi do 7 dní odo dňa povolenia vkladu 
vlastníckeho práva podľa zmluvy. Predávajúci predávané nehnuteľnosti neužíva. Kupujúca obec 
pozná technický stav kupovaných nehnuteľností, je ním oboznámená a žiadne osobitné vady  si 
nevymieňuje. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. V. 
 
Predávajúci ručí za výlučnosť svojho vlastníctva, jeho bezbremennosť a právnu bezvadnosť. ----------- 
 

Čl. VI. 
 
Poplatky (správne) a iné výdavky spojené s uzatvorením tejto zmluvy, povolením vkladu vlastníckeho 
práva bude hradiť kupujúci. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 




