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K ú p n a    z m l u v a 
 

 (uzatvorená podľa §§ 588 a nasl. Obč. zák.) 
 
 
Predávajúci   : Vladimír   S UC H Ý, rod. Suchý,  

bytom  966 81 Žarnovica, Kľakovská  882/22, štátny občan SR    
 

 
Kupujúci    : Obec   BZENICA 

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

__________________________________________________________________________________ 
 
 

Čl. Ia. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica 
a zapísaných  v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1227,  pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 
762/1 – orná  pôda  o výmere   6348  m², E-KN parc. č.  793/1 – orná  pôda  o výmere   7226  m², 
 E-KN parc. č. 801/1 – trvalé trávne porasty o výmere  203 m²,  E-KN parc. č. 801/2 – trvalé trávne 
porasty o výmere  1691 m²,  E-KN parc. č. 812 – trvalé trávne porasty o výmere  1610 m²,  E-KN parc. 
č. 815 – trvalé trávne porasty  o výmere  201 m²,  E-KN parc. č.  817 – orná pôda  o výmere   3455  
m², E-KN parc. č. 820 – orná pôda o výmere  5429 m², E-KN parc. č. 831/1 – orná pôda o výmere  
4877 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 17. na predávajúceho v spoluvlastníckom  
podiele  1/100, pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------------------------------ 
  
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/100  na  nehnuteľnostiach 
nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a  zapísaných  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1227, E-KN parc. 
č. 762/1 – orná  pôda  o výmere   6348  m², E-KN parc. č.  793/1 – orná  pôda  o výmere   7226  m², 
 E-KN parc. č. 801/1 – trvalé trávne porasty o výmere  203 m²,  E-KN parc. č. 801/2 – trvalé trávne 
porasty o výmere  1691 m²,  E-KN parc. č. 812 – trvalé trávne porasty o výmere  1610 m²,  E-KN parc. 
č. 815 – trvalé trávne porasty  o výmere  201 m²,  E-KN parc. č.  817 – orná pôda  o výmere   3455  
m², E-KN parc. č. 820 – orná pôda o výmere  5429 m², E-KN parc. č. 831/1 – orná pôda o výmere  
4877 m² a kupujúci,  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/100 (310,40 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.  1230, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 759/2 
– orná pôda o výmere  399  m²,  E-KN parc. č. 830/2 – orná pôda o výmere  305  m², E-KN parc. č. 
903/2 –  trvalé trávne porasty  o výmere  1943 m², E-KN parc. č. 905 – trvalé trávne porasty  o výmere  
1147 m², E-KN parc. č. 937/2 – trvalé trávne porasty o výmere  2499 m²,  pod B. Vlastníci a iné 
oprávnené osoby :  por. č. 17. na predávajúceho v spoluvlastníckom podiele  1/60, pod C. Ťarchy : bez 
zápisu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Predávajúci predáva svoj spoluvlastnícky  podiely o veľkosti 1/60 na  nehnuteľnostiach  
nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a  zapísaných  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1230, E-KN parc. 
č. 759/2 – orná pôda o výmere  399  m²,  E-KN parc. č. 830/2 – orná pôda o výmere  305  m², E-KN 
parc. č. 903/2 –  trvalé trávne porasty  o výmere  1943 m², E-KN parc. č. 905 – trvalé trávne porasty  
o výmere  1147 m², E-KN parc. č. 937/2 – trvalé trávne porasty o výmere  2499 m²  a kupujúci,  Obec 
Bzenica,  tento jeho spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/60 (104,88 m²) kupuje do svojho výlučného 
vlastníctva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Čl. Ic. 

 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica 
a zapísaných  v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1229, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 
759/1 – orná pôda  o výmere  2061  m²,  E-KN parc. č. 776 – trvalé trávne porasty  o výmere  1246 m², 
E-KN parc. č. 777 – orná pôda  o výmere  7435  m²,  E-KN parc. č. 830/1 – orná pôda  o výmere  8353  
m², E-KN parc. č. 877 – trvalé trávne porasty  o výmere  6317 m², E-KN parc. č. 878 – orná pôda  
o výmere  3580 m², E-KN parc. č. 879 – orná pôda  o výmere  2125 m², E-KN parc. č. 889/2 – záhrady  
o výmere  6939 m², E-KN parc. č. 890 – záhrady  o výmere  2567 m², E-KN parc. č. 892 – záhrady  
o výmere  1087 m², E-KN parc. č. 896 – záhrady  o výmere  185 m², E-KN parc. č. 899 – trvalé trávne 
porasty  o výmere  1186 m², E-KN parc. č. 900 – záhrady  o výmere  771 m², E-KN parc. č. 903/1 – 
trvalé trávne porasty  o výmere  1026 m², E-KN parc. č. 907 – orná pôda  o výmere  4726  m², E-KN 
parc. č. 908 – trvalé trávne porasty  o výmere  1743 m², E-KN parc. č. 937/1 – trvalé trávne porasty  
o výmere  3855 m², pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 17. na predávajúceho v 
spoluvlastníckom podiele 1/60, pod C. Ťarchy : bez zápisu.---------------------------------------------------- 
 
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/60  na  nehnuteľnostiach 
nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č. 1229, E-KN parc. č. 
759/1 – orná pôda  o výmere  2061  m²,  E-KN parc. č. 776 – trvalé trávne porasty  o výmere  1246 m², 
E-KN parc. č. 777 – orná pôda  o výmere  7435  m²,  E-KN parc. č. 830/1 – orná pôda  o výmere  8353  
m², E-KN parc. č. 877 – trvalé trávne porasty  o výmere  6317 m², E-KN parc. č. 878 – orná pôda  
o výmere  3580 m², E-KN parc. č. 879 – orná pôda  o výmere  2125 m², E-KN parc. č. 889/2 – záhrady  
o výmere  6939 m², E-KN parc. č. 890 – záhrady  o výmere  2567 m², E-KN parc. č. 892 – záhrady  
o výmere  1087 m², E-KN parc. č. 896 – záhrady  o výmere  185 m², E-KN parc. č. 899 – trvalé trávne 
porasty  o výmere  1186 m², E-KN parc. č. 900 – záhrady  o výmere  771 m², E-KN parc. č. 903/1 – 
trvalé trávne porasty  o výmere  1026 m², E-KN parc. č. 907 – orná pôda  o výmere  4726  m², E-KN 
parc. č. 908 – trvalé trávne porasty  o výmere  1743 m², E-KN parc. č. 937/1 – trvalé trávne porasty  
o výmere  3855 m²  a kupujúci, Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel  o veľkosti  1/60  (920,03 
m²)  kupuje do svojho výlučného vlastníctva. -------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. Id. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica a  
zapísaných v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1228, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č.  
762/2 – orná  pôda o výmere 1251 m², E-KN parc. č. 793/2 –  orná  pôda  o výmere 171 m², E-KN 
parc. č. 831/2 – orná  pôda  o výmere 188 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 17. na 
predávajúcu v spoluvlastníckom  podiele  1/100, pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------- 
  
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/100  na  nehnuteľnostiach 
nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a  zapísaných  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1228,  E-KN 
parc. č. 762/2 – orná  pôda o výmere 1251 m², E-KN parc. č. 793/2 –  orná  pôda  o výmere 171 m², E-
KN parc. č. 831/2 – orná  pôda  o výmere 188 m²  a kupujúci,  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky 
podiel o veľkosti  1/100 (16,10 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ------------------------------- 
 

Čl. Ie. 
 

Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica a  
zapísaných v KN pre k. ú. Bzenica na  LV č.  1189,  pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 859 – 
trvalé trávne porasty o výmere  1569 m², E-KN parc. č.  860 – orná  pôda  o výmere   8002  m², E-KN 
parc. č.  861 – orná  pôda  o výmere   5145  m²,  E-KN parc. č. 862/2 – trvalé trávne porasty o výmere  
1000 m²,  E-KN parc. č. 867/2 – trvalé trávne porasty o výmere  2036 m²,  E-KN parc. č. 875/2 – 
trvalé trávne porasty  o výmere  872 m²,  E-KN parc. č.  934/2 – trvalé trávne porasty  o výmere   1829  
m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 20. na predávajúceho v spoluvlastníckom  
podiele  1/100, pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------------------------------ 
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Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/100  na  nehnuteľnostiach 
nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a  zapísaných  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1189, E-KN parc. 
č. 859 – trvalé trávne porasty o výmere  1569 m², E-KN parc. č.  860 – orná  pôda  o výmere   8002  
m², E-KN parc. č.  861 – orná  pôda  o výmere   5145  m²,  E-KN parc. č. 862/2 – trvalé trávne porasty 
o výmere  1000 m²,  E-KN parc. č. 867/2 – trvalé trávne porasty o výmere  2036 m²,  E-KN parc. č. 
875/2 – trvalé trávne porasty  o výmere  872 m²,  E-KN parc. č.  934/2 – trvalé trávne porasty  
o výmere   1829  m²   a kupujúci,  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/100 
(204,53 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.  1216, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 868/2 – 
trvalé trávne porasty  o výmere  877  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 21. na 
predávajúceho v spoluvlastníckom podiele  1/100, pod C. Ťarchy : bez zápisu.----------------------------- 
  
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/100  na  nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1216,  E-KN parc. č. 
868/2 – TTP o výmere  877  m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti  
1/100 (8,77 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.  1215, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 868/1– 
trvalé trávne porasty  o výmere  27256  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 20. na 
predávajúceho v spoluvlastníckom podiele  1/100, pod C. Ťarchy : bez zápisu.----------------------------- 
  
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/100  na  nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1215, E-KN parc. č. 
868/1 – TTP o výmere  27256  m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti  
1/100 (272,56 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ---------------------------------------------------- 
 

Čl. Ih. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica a  
zapísaných  v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1190,  pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 
862/1 – trvalé trávne porasty o výmere  1411 m²,  E-KN parc. č. 866 – trvalé trávne porasty o výmere  
465 m²,  E-KN parc. č. 867/1 – trvalé trávne porasty o výmere  4682 m²,  E-KN parc. č. 870 – záhrady 
o výmere  696 m²,  E-KN parc. č.  871 – orná pôda  o výmere   12438  m², E-KN parc. č. 875/1 – 
trvalé trávne porasty o výmere  953 m², E-KN parc. č. 934/1 – trvalé trávne porasty o výmere  269 m²,   
pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 20. na predávajúceho v spoluvlastníckom  podiele  
1/100, pod C. Ťarchy : bez zápisu.---------------------------------------------------------------------------------- 
  
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/100  na  nehnuteľnostiach 
nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a  zapísaných  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1190, E-KN parc. 
č. 862/1 – trvalé trávne porasty o výmere  1411 m²,  E-KN parc. č. 866 – trvalé trávne porasty 
o výmere  465 m²,  E-KN parc. č. 867/1 – trvalé trávne porasty o výmere  4682 m²,  E-KN parc. č. 870 
– záhrady o výmere  696 m²,  E-KN parc. č.  871 – orná pôda  o výmere   12438  m², E-KN parc. č. 
875/1 – trvalé trávne porasty o výmere  953 m², E-KN parc. č. 934/1 – trvalé trávne porasty o výmere  
269 m²  a kupujúci,  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/100 (209,14 m²) kupuje 
do svojho výlučného vlastníctva. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. Ich. 
 

Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica a   
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zapísaných  v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1018,  pod A. Majetková podstata :  E-KN parc. č. 802 
– záhrady o výmere  690 m², E-KN parc. č. 806 – záhrady o výmere  131 m²,  E-KN parc. č. 808/2 – 
záhrady o výmere  290 m², E-KN parc. č. 809 – trvalé trávne porasty o výmere 3540 m², E-KN parc. č. 
810/1 – ostatné plochy o výmere  256 m², E-KN parc. č. 810/2 – trvalé trávne porasty o výmere  1316 
m²,  E-KN parc. č. 810/3 – trvalé trávne porasty o výmere  2141 m², E-KN parc. č. 811 – záhrady 
o výmere  345 m², pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 14. na predávajúceho v 
spoluvlastníckom  podiele  1/20, pod C. Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------- 
  
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/20  na  nehnuteľnostiach 
nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a  zapísaných  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1018, E-KN parc. 
č. 802 – záhrady o výmere  690 m², E-KN parc. č. 806 – záhrady o výmere  131 m²,  E-KN parc. č. 
808/2 – záhrady o výmere  290 m², E-KN parc. č. 809 – trvalé trávne porasty o výmere 3540 m², E-
KN parc. č. 810/1 – ostatné plochy o výmere  256 m², E-KN parc. č. 810/2 – trvalé trávne porasty 
o výmere  1316 m²,  E-KN parc. č. 810/3 – trvalé trávne porasty o výmere  2141 m², E-KN parc. č. 
811 – záhrady o výmere  345 m² a kupujúci,  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti  
1/20 (435,45 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ---------------------------------------------------- 
 

Čl. Ii. 
 

Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica 
a zapísaných  v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  953,  pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 
930/1 – trvalé trávne porasty  o výmere  4107 m², E-KN parc. č. 930/2 – trvalé trávne porasty 
o výmere  233 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 26. na predávajúceho v 
spoluvlastníckom  podiele  3/400, pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------- 
  
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  3/400  na  nehnuteľnostiach 
nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a  zapísaných  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  953, E-KN parc. 
č. 930/1 – TTP o výmere  4107 m², E-KN parc. č. 930/2 – TTP o výmere  233 m²   a kupujúci,  Obec 
Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti  3/400 (32,55 m²) kupuje do svojho výlučného 
vlastníctva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. Ij. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  952, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 818 – 
orná pôda  o výmere  2173  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 22. na predávajúceho 
v spoluvlastníckom podiele  3/200, pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------ 
 
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/200  na  nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  952, E-KN parc. č. 
818 – orná pôda o výmere 2173  m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti  3/200 (32,595 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.  951, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 800 – 
orná pôda  o výmere  3216  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 35. na predávajúceho 
v spoluvlastníckom podiele  5/400, pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------ 
 
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5/400  na  nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  951, E-KN parc. č. 
800 – orná pôda o výmere 3216 m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti 
5/400 (40,20 m²)kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ---------------------------------------------------- 
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Čl. Il. 
 

Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  782, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 929 – 
orná pôda  o výmere  8436  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 27. na predávajúceho 
v spoluvlastníckom podiele  1/320, pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------ 
 
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/320  na  nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  782, E-KN parc. č. 
929 – orná pôda o výmere 8436 m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti 
1/320 (26,36 m²)kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ---------------------------------------------------- 
 

Čl. Im. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  781, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 816 – 
orná pôda  o výmere  934  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 33. na predávajúceho 
v spoluvlastníckom podiele  9/6400, pod C. Ťarchy : bez zápisu.---------------------------------------------- 
  
Predávajúca predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 9/6400  na  nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  781, E-KN parc. č. 
816 – orná pôda o výmere  934 m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti 
9/6400 (1,313 m²)kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ---------------------------------------------------- 
 

Čl. In. 
 
Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica 
a zapísaných  v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  580,  pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 783 
– orná pôda  o výmere   12114  m², E-KN parc. č. 784 – trvalé trávne porasty o výmere  2054 m²,  pod 
B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 16. na predávajúceho v spoluvlastníckom  podiele  1/100, 
pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/100  na  nehnuteľnostiach 
nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a  zapísaných  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  580, E-KN parc. 
č. 783 – orná pôda  o výmere   12114  m², E-KN parc. č. 784 – TTP o výmere  2054 m²   a kupujúci,  
Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/100 (141,68 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.  558, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 735 – 
orná pôda  o výmere  8349  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 21. na predávajúcu v 
spoluvlastníckom podiele  2/400, pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------ 
 
Predávajúca predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/400  na  nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  558, E-KN parc. č. 
735 – orná pôda o výmere 8349 m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti 
2/400 (41,745 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.  318, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 813 – 
trvalé trávne porasty  o výmere  217  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 24. na 
predávajúceho v spoluvlastníckom podiele  9/800, pod C. Ťarchy : bez zápisu.----------------------------- 



6 
 

 
Predávajúci predáva  celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 9/800  na  nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  318, E-KN parc. č. 
813 – TTP o výmere 217  m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti  
9/800 (2,44 m²)kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ---------------------------------------------------- 
 

Čl. II. 
 
Kúpna cena za prevod všetkých spoluvlastníckych podielov na pozemkoch (viď. čl. Ia. až  Ip. a za 
celkovú prepočítanú výmeru 2.800,743 m2)  je 292,96 € (slovom Dvestodeväťdesiatdva EUR-o 
a 96/100), ktorá bude predávajúcemu vyplatená do 30 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. VII. 
 
Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva sa stáva platnou dňom podpisu predávajúcim 
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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. X. 
 
Návrh na vklad vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy podá kupujúci, k čomu ho predávajúci 
splnomocňuje,  prostredníctvom splnomocneného zástupcu a vyhotoviteľa zmluvy, ktorým je JUDr. 
Jaroslav Spáč, advokát so sídlom advokátskej kancelárie v Žiari nad Hronom, Ul. SNP 96. Predávajúci  




