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K ú p n a    z m l u v a 

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

 
 
Predávajúce   : Emília   P A U L O V I Č O V Á, rod. Paulovičová,  

bytom  965 01  Žiar nad Hronom, Janka Kráľa 900/7,  štátny občan SR    
 

Ida   P A U L O V I Č O V Á, rod. Paulovičová,  
bytom  965 01  Žiar nad Hronom, Janka Kráľa 900/7,  štátny občan SR    

 
 
Kupujúci    : Obec   BZENICA 

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

__________________________________________________________________________________ 
 
 

Čl. Ia. 
 
Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  zapísanej 
v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  80, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 231 – orná pôda 
o výmere  9378 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 9 na Emíliu Paulovičovú v 
spoluvlastníckom podiele 1/64, por. č. 10 na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/64, pod C. 
Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Predávajúce predávajú každá svoj spoluvlastnícky podiel, Emília Paulovičová o veľkosti  1/64 a Ida 
Paulovičová o veľkosti 1/64,  na nehnuteľnosti nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN 
pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  80 ako  E-KN parc. č. 231 – orná pôda o výmere 9378 m² a kupujúci, 
Obec Bzenica, tieto spoluvlastnícke podiele , t. j. od Emílie Paulovičovej podiel o veľkosti  1/64 
(prepočítaná výmera 146,53 m²) a od Idy Paulovičovej podiel o veľkosti 1/64 (prepočítaná výmera 
146,53 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ------------------------------------------------------- 
 

Čl. Ib. 
 
Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  zapísanej 
v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  622, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 259 – orná pôda  
o výmere  2134 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 5. na Emíliu Paulovičovú v 
spoluvlastníckom podiele 1/24, por. č. 6. na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/24, pod C. 
Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Predávajúce predávajú  každá  svoj spoluvlastnícky podiel,  Emília Paulovičová o veľkosti  1/24 a Ida 
Paulovičová o veľkosti 1/24, na nehnuteľnosti nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN 
pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  622 ako E-KN parc. č. 259 – orná pôda o výmere  2134 m²  a kupujúci,  
Obec Bzenica tieto spoluvlastnícke podiele , t. j. od Emílie Paulovičovej podiel o veľkosti  1/24 
(prepočítaná výmera 88,915 m²) a od Idy Paulovičovej podiel o veľkosti 1/24 (prepočítaná výmera 
88,915 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ------------------------------------------------------- 
 

Čl. Ic. 
 
Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a zapísanej  
v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  796, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 718/2– orná pôda  
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o výmere  2940 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 11. na Emíliu Paulovičovú v 
spoluvlastníckom podiele 1/64, por. č. 12. na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/64, pod 
C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Predávajúce predávajú,  každá  svoj spoluvlastnícky podiel, Emília Paulovičová o veľkosti  1/64 a Ida 
Paulovičová o veľkosti  1/64,  na nehnuteľnosti nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN 
pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  796, E-KN parc. č. 718/2 – orná pôda o výmere 2940 m² a kupujúci,  
Obec Bzenica, tieto spoluvlastnícke podiele, t. j. od Emílie Paulovičovej podiel o veľkosti  1/64 
(prepočítaná výmera 45,94 m²) a od Idy Paulovičovej podiel o veľkosti 1/64 (prepočítaná výmera 
45,94 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ------------------------------------------------------- 
 

Čl. Id. 
 

Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica 
a zapísaných  v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  795, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 319 
– orná pôda o výmere  674 m², E-KN parc. č. 477 – orná pôda  o výmere  7511 m², pod B. Vlastníci 
a iné oprávnené osoby :  por. č. 11. na Emíliu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/64, por. č. 
12. na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/64, pod C. Ťarchy : bez zápisu.--------------------- 
 
Predávajúce predávajú, každá  svoj spoluvlastnícky  podiel, t. j.  Emília Paulovičová podiel o veľkosti  
1/64 a Ida Paulovičová podiel o veľkosti  1/64  na nehnuteľnostiach nachádzajúcich  sa v obci Bzenica 
a  zapísaných  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  795 ako  E-KN parc. č. 319 – orná pôda o výmere  
674 m², E-KN parc. č. 477 – orná pôda  o výmere  7511 m²  a  kupujúci,  Obec Bzenica, tieto 
spoluvlastnícke podiele, t. j. od Emílie Paulovičovej podiel o veľkosti  1/64 (prepočítaná výmera 
127,89 m²) a od Idy Paulovičovej podiel o veľkosti 1/64 (prepočítaná výmera 127,89 m²) kupuje do 
svojho výlučného vlastníctva. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. Ie. 
 
Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a zapísanej  
v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  777, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 1001– orná pôda  
o výmere  4866 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 9. na Emíliu Paulovičovú v 
spoluvlastníckom podiele 1/64, por. č. 10. na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/64, pod 
C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Predávajúce predávajú každá svoj spoluvlastnícky podiel, Emília Paulovičová o veľkosti  1/64 a Ida 
Paulovičová o veľkosti  1/64,  na nehnuteľnosti nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN 
pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  777, E-KN parc. č. 1001 – orná pôda o výmere  4866 m² a kupujúci,  
Obec Bzenica, tieto spoluvlastnícke podiele, t. j. od Emílie Paulovičovej podiel o veľkosti  1/64 
(prepočítaná výmera 76,03 m²) a od Idy Paulovičovej podiel o veľkosti 1/64 (prepočítaná výmera 
76,03 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. -------------------------------------------------------------- 
 

Čl. If. 
 
Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica 
a zapísaných  v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  623, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 425 
– trvalé trávne porasty  o výmere  4999 m², E-KN parc. č. 1032 – orná pôda  o výmere  1296 m², pod 
B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 3. na Emíliu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 
3/24, por. č. 4. na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 3/24, pod C. Ťarchy : bez zápisu.------- 
 
Predávajúce predávajú každá  svoj spoluvlastnícky  podiel, Emília Paulovičová o veľkosti  3/24 a Ida 
Paulovičová o veľkosti  3/24,  na nehnuteľnostiach nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a  zapísaných  v  
KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  623, E-KN parc. č. 425 – trvalé trávne porasty  o výmere  4999 m², 
E-KN parc. č. 1032 – orná pôda  o výmere  1296 m²  a  kupujúci,  Obec Bzenica, tieto spoluvlastnícke 
podiele, t. j. od Emílie Paulovičovej podiel o veľkosti  3/24 (prepočítaná výmera 786,87 m²) a od Idy 
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Paulovičovej podiel o veľkosti 3/24 (prepočítaná výmera 786,87 m²) kupuje do svojho výlučného 
vlastníctva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. Ig. 
 
Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  zapísanej 
v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  624, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 579 – orná pôda  
o výmere  5098 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 5. na Emíliu Paulovičovú v 
spoluvlastníckom podiele 1/24, por. č. 6. na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/24, pod C. 
Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Predávajúce predávajú  každá  svoj spoluvlastnícky podiel,  Emília Paulovičová o veľkosti  1/24 a Ida 
Paulovičová o veľkosti 1/24, na nehnuteľnosti nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN 
pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  624, E-KN parc. č. 579 – orná pôda o výmere  5098 m²  a kupujúci,  Obec 
Bzenica, tieto spoluvlastnícke podiele, t. j. od Emílie Paulovičovej podiel o veľkosti  1/24 (prepočítaná 
výmera 212,41 m²) a od Idy Paulovičovej podiel o veľkosti 1/24 (prepočítaná výmera 212,41 m²) 
kupuje do svojho výlučného vlastníctva. -------------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. Ih. 
 
Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  zapísanej 
v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  627, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 290 – orná pôda  
o výmere  374 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 4. na Emíliu Paulovičovú v 
spoluvlastníckom podiele 1/24, por. č. 5. na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/24, pod C. 
Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Predávajúce predávajú  každá  svoj spoluvlastnícky podiel,  Emília Paulovičová o veľkosti  1/24 a Ida 
Paulovičová o veľkosti 1/24, na nehnuteľnosti nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN 
pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  627, E-KN parc. č. 290 – orná pôda o výmere  374 m²  a kupujúci,  Obec 
Bzenica, tieto spoluvlastnícke podiele, t. j. od Emílie Paulovičovej podiel o veľkosti  1/24 (prepočítaná 
výmera 15,58 m²) a od Idy Paulovičovej podiel o veľkosti 1/24 (prepočítaná výmera 15,58 m²) kupuje 
do svojho výlučného vlastníctva. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. Ich. 
 
Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  zapísanej 
v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  628, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 339 – orná pôda  
o výmere  3112 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 4. na Emíliu Paulovičovú v 
spoluvlastníckom podiele 1/24, por. č. 5. na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/24, pod C. 
Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Predávajúce predávajú  každá  svoj spoluvlastnícky podiel,  Emília Paulovičová o veľkosti  1/24 a Ida 
Paulovičová o veľkosti 1/24, na nehnuteľnosti nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN 
pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  628, E-KN parc. č. 339 – orná pôda o výmere  3112  m²  a kupujúci,  
Obec Bzenica, tieto spoluvlastnícke podiele, t. j. od Emílie Paulovičovej podiel o veľkosti  1/24 
(prepočítaná výmera 129,66 m²) a od Idy Paulovičovej podiel o veľkosti 1/24 (prepočítaná výmera 
129,66 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ------------------------------------------------------------ 
 

Čl. Ii. 
 

Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  zapísanej 
v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  629, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 736 – orná pôda  
o výmere  6489 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 6. na Emíliu Paulovičovú v 
spoluvlastníckom podiele 1/24, por. č. 7. na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/24, pod C. 
Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Predávajúce predávajú  každá  svoj spoluvlastnícky podiel,  Emília Paulovičová o veľkosti  1/24 a Ida 
Paulovičová o veľkosti 1/24, na nehnuteľnosti nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN 
pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  629, E-KN parc. č. 736 – orná pôda o výmere  6489  m²  a kupujúci,  
Obec Bzenica, tieto spoluvlastnícke podiele, t. j. od Emílie Paulovičovej podiel o veľkosti  1/24 
(prepočítaná výmera 270,375 m²) a od Idy Paulovičovej podiel o veľkosti 1/24 (prepočítaná výmera 
270,375 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ----------------------------------------------------------- 
  

Čl. Ij. 
 

Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  zapísanej 
v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  630, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 448 – orná pôda  
o výmere  1878 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 4. na Emíliu Paulovičovú v 
spoluvlastníckom podiele 1/24, por. č. 5. na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/24, pod C. 
Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Predávajúce predávajú  každá  svoj spoluvlastnícky podiel,  Emília Paulovičová o veľkosti  1/24 a Ida 
Paulovičová o veľkosti 1/24, na nehnuteľnosti nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN 
pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  630, E-KN parc. č. 448 – orná pôda o výmere  1878  m²  a kupujúci,  
Obec Bzenica, tieto spoluvlastnícke podiele, t. j. od Emílie Paulovičovej podiel o veľkosti  1/24 
(prepočítaná výmera 78,25 m²) a od Idy Paulovičovej podiel o veľkosti 1/24 (prepočítaná výmera 
78,25 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ------------------------------------------------------------ 
 

Čl. Ik. 
 
Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica 
a zapísaných  v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  670, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 367 
– orná pôda  o výmere  2496  m², E-KN parc. č. 547 – orná pôda  o výmere  23642 m², pod B. 
Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 12. na Emíliu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 
1/192, por. č. 13. na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/192, pod C. Ťarchy : bez zápisu.--- 
 
Predávajúce predávajú každá  svoj spoluvlastnícky podiel, Emília Paulovičová o veľkosti  1/192 a Ida 
Paulovičová o veľkosti  1/192,  na nehnuteľnostiach nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a  zapísaných  
v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č. LV č.  670, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 367 – orná 
pôda  o výmere  2496  m², E-KN parc. č. 547 – orná pôda  o výmere  23642 m²   a  kupujúci,  Obec 
Bzenica, tieto spoluvlastnícke podiele, t. j. od Emílie Paulovičovej podiel o veľkosti  1/192 
(prepočítaná výmera 136,13 m²) a od Idy Paulovičovej podiel o veľkosti 1/192 (prepočítaná výmera 
136,13 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ------------------------------------------------------------ 
 

Čl. Il. 
 
Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  zapísanej 
v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  717, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 673 – orná pôda  
o výmere  1347 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 12. na Emíliu Paulovičovú v 
spoluvlastníckom podiele 1/192, por. č. 13. na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/192, pod 
C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Predávajúce predávajú  každá  svoj spoluvlastnícky podiel,  Emília Paulovičová o veľkosti  1/192 
a Ida Paulovičová o veľkosti 1/192, na nehnuteľnosti nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  
KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  717, E-KN parc. č. 673 – orná pôda o výmere  1347  m²  a kupujúci,  
Obec Bzenica,  tieto spoluvlastnícke podiele, t. j. od Emílie Paulovičovej podiel o veľkosti  1/192 
(prepočítaná výmera 7,01 m²) a od Idy Paulovičovej podiel o veľkosti 1/192 (prepočítaná výmera 7,01 
m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. --------------------------------------------------------------------- 
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Čl. Im. 
 
Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  zapísanej 
v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  730, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 953/7 – orná pôda  
o výmere  5605 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 2. na Emíliu Paulovičovú v 
spoluvlastníckom podiele 1/6, por. č. 3. na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/6, pod C. 
Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Predávajúce predávajú  každá  svoj spoluvlastnícky podiel,  Emília Paulovičová o veľkosti  1/6 a Ida 
Paulovičová o veľkosti 1/6, na nehnuteľnosti nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre 
k. ú. Bzenica  na  LV č.  730, E-KN parc. č. 953/7 – orná pôda o výmere  5605  m²  a kupujúci,  Obec 
Bzenica, tieto spoluvlastnícke podiele, t. j. od Emílie Paulovičovej podiel o veľkosti 1/6 (prepočítaná 
výmera 934,16 m²) a od Idy Paulovičovej podiel o veľkosti 1/6 (prepočítaná výmera 934,16 m²) 
kupuje do svojho výlučného vlastníctva. -------------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. In. 
 
Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a zapísanej  
v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  776, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 393 – trvalé trávne 
porasty o výmere  8742 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 10. na Emíliu 
Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/64, por. č. 11. na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom 
podiele 1/64, pod C. Ťarchy : bez zápisu.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Predávajúce predávajú každá svoj spoluvlastnícky podiel, Emília Paulovičová o veľkosti  1/64 a Ida 
Paulovičová o veľkosti  1/64,  na nehnuteľnosti nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN 
pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  776, E-KN parc. č. 393 – TTP o výmere  8742  m² a kupujúci,  Obec 
Bzenica, tieto spoluvlastnícke podiele, t. j. od Emílie Paulovičovej podiel o veľkosti  1/64 (prepočítaná 
výmera 136,59 m²) a od Idy Paulovičovej podiel o veľkosti 1/164 (prepočítaná výmera 136,59 m²) 
kupuje do svojho výlučného vlastníctva. -------------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. Io. 
 

Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a zapísanej  
v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1148, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 641/1 – orná pôda 
o výmere  195 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 6. na Emíliu Paulovičovú v 
spoluvlastníckom podiele 1/24, por. č. 7. na Emíliu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/16,  
por. č. 8. na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/24, por. č. 9. na Idu Paulovičovú v 
spoluvlastníckom podiele 1/16,pod C. Ťarchy : bez zápisu.----------------------------------------------------- 
  
Predávajúce predávajú každá svoje spoluvlastnícke  podiely, Emília Paulovičová o veľkosti  
1/24+1/16  a Ida Paulovičová o veľkosti  1/24+1/16,  na nehnuteľnosti nachádzajúcej  sa v obci 
Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1148, E-KN parc. č. 641/1 – orná pôda 
o výmere  195  m² a kupujúci,  Obec Bzenica, tieto spoluvlastnícke podiele, t. j. od Emílie 
Paulovičovej podiel o veľkosti  5/48 (prepočítaná výmera 20,31 m²) a od Idy Paulovičovej podiel 
o veľkosti 5/48 (prepočítaná výmera 20,31 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ----------------- 
 

Čl. Ip. 
 
Predávajúce sú podielové spoluvlastníčky nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a zapísanej  
v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1149, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 641/2 – orná pôda 
o výmere  477 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 6. na Emíliu Paulovičovú v 
spoluvlastníckom podiele 1/24, por. č. 7. na Emíliu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/16,  
por. č. 8. na Idu Paulovičovú v spoluvlastníckom podiele 1/24, por. č. 9. na Idu Paulovičovú v 
spoluvlastníckom podiele 1/16, pod C. Ťarchy : bez zápisu.---------------------------------------------------- 
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Predávajúce predávajú každá svoje spoluvlastnícke  podiely, Emília Paulovičová o veľkosti  
1/24+1/16  a Ida Paulovičová o veľkosti  1/24+1/16,  na nehnuteľnosti nachádzajúcej  sa v obci 
Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1149, E-KN parc. č. 641/2 – orná pôda  
o výmere  477  m²  a  kupujúci,  Obec Bzenica, tieto spoluvlastnícke podiele, t. j. od Emílie 
Paulovičovej podiel o veľkosti  5/48 (prepočítaná výmera 49,68 m²) a od Idy Paulovičovej podiel 
o veľkosti 5/48 (prepočítaná výmera 49,68 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ----------------- 
 

Čl. II. 
 
Kúpna cena za prevod všetkých spoluvlastníckych podielov na pozemkoch (viď. čl. I.a. – I.p a za 
celkovú prepočítanú výmeru  u každej z predávajúcich 3.326,349 m²)  je každej z predávajúcich 
728,98 € (slovom Sedemstodvadsaťosem  EUR-o a 98/100), ktorá bude predávajúcim 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. 
 
Predávajúce ručia 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. VII. 
 
Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva sa stáva platnou dňom podpisu predávajúcimi 
a kupujúcim a účinnou dňom rozhodnutia o povolení vkladu a zverejnením predpísaným spôsobom na 
webovej stránke obce. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Čl. VIII. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že  ju ani jedna zo strán 
neuzatvára v tiesni,  alebo za nevýhodných podmienok, že jej zneniu porozumeli  a preto ju na znak 
súhlasu vlastnoručne podpisujú. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Čl. IX. 
 
Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú  oprávnení s predmetom zmluvy nakladať,  zmluvné prejavy sú im 
dostatočne zrozumiteľné a určité,  zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený 
v predpísanej forme. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 




