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K ú p n a    z m l u v a 

 
 (uzatvorená podľa §§ 588 a nasl. Obč. zák.) 

 
 
Predávajúca   : Gabriela   M A L I Š O V Á, rod.Mališová,   

bytom  966 01  Bzenica č. 116, štátny občan SR    
 
 
Kupujúci    : Obec   BZENICA 

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

__________________________________________________________________________________ 
 
 

Čl. Ia. 
 
Predávajúca je podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1401, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 621 – 
orná pôda  o výmere  387 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 1. na predávajúcu v 
spoluvlastníckom podiele  11/16, pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------ 
 
Predávajúca predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 11/16  na  nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1401, E-KN parc. č. 
621 – orná pôda o výmere 387 m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti 
11/16  (266,06 m²)kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ---------------------------------------------------- 
 

Čl. II. 
 
Kúpna cena za prevod všetkých spoluvlastníckych podielov na pozemkoch (viď. čl. I.a. a za celkovú 
prepočítanú výmeru  266,06 m ²) je 77,85 € (slovom Sedemdesiatsedem EUR-o + 85 centov), ktorá 
bude predávajúcej 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. ----------- 
 

 




