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K ú p n a    z m l u v a 
 

 (uzatvorená podľa §§ 588 a nasl. Obč. zák.) 
 
 
Predávajúca   : Ľudmila   Š L O S I A R I K O V Á, rod. Vanková 

rod. č.  475331/710 
bytom  966 01  Hliník nad Hronom, Priehradka 392/2, 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.  1158, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 746/2 – 
orná pôda  o výmere  47  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby : por. č. 12. na predávajúcu v 
spoluvlastníckom podiele  3/128, por. č. 13. na predávajúcu v spoluvlastníckom podiele  3/64, pod C. 
Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Predávajúca predáva  obidva  svoje spoluvlastnícke  podiely o veľkosti  3/128 a 3/64  na nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1158, E-KN parc. č. 
746/2 – orná   pôda  o  výmere  47 m²  a  kupujúci,  Obec  Bzenica, tento  spoluvlastnícky  podiel  o 
veľkosti 9/128  (3,30 m²)  kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ------------------------------------------ 
 

Čl. Ib. 
 
Predávajúca je podielovou spoluvlastníčkou  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  729, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 635 – 
orná pôda  o výmere  385  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby : por. č. 4. na predávajúcu v 
spoluvlastníckom podiele  3/32, por. č. 5. na predávajúcu v spoluvlastníckom podiele  3/16, pod C. 
Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Predávajúca predáva  obidva  svoje spoluvlastnícke  podiely o veľkosti  3/32 a 3/16  na nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  729, E-KN parc. č. 
635 – orná   pôda  o  výmere  385 m²  a  kupujúci,  Obec  Bzenica, tento  spoluvlastnícky  podiel  o 
veľkosti 9/32  (108,28 m²)  kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ----------------------------------------- 
 

Čl. Ic. 
 
Predávajúca je podielovou spoluvlastníčkou  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1157, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 746/1 – 
orná pôda  o výmere  8554  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby : por. č. 12. na predávajúcu v 
spoluvlastníckom podiele  3/128, por. č. 13. na predávajúcu v spoluvlastníckom podiele  3/64, pod C. 
Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Predávajúca predáva  obidva  svoje spoluvlastnícke  podiely o veľkosti  3/128 a 3/64  na nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1157, E-KN parc. č. 
746/1 – orná   pôda  o  výmere  8554 m²  a  kupujúci,  Obec  Bzenica, tento  spoluvlastnícky  podiel  o 
veľkosti 9/128  (601,45 m²)  kupuje do svojho výlučného vlastníctva. --------------------------------------- 
 

Čl. Id. 
 
Predávajúca je podielovou spoluvlastníčkou  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1144, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 971/1 – 
orná pôda o výmere  12318  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 22. na predávajúcu v 
spoluvlastníckom podiele  1/96, pod C. Ťarchy : bez zápisu.-------------------------------------------------- 
 
Predávajúca predáva celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/96  na  nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1144, E-KN parc. č. 
971/1 – orná pôda o výmere 12318  m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti 1/96 (128,31 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ---------------------------------------- 
 

Čl. Ie. 
 
Predávajúca je podielovou spoluvlastníčkou  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1145, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 971/2 – 
orná pôda o výmere  518  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 22. na predávajúcu v 
spoluvlastníckom podiele  1/96, pod C. Ťarchy : bez zápisu.-------------------------------------------------- 
 
Predávajúca predáva celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/96  na  nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1145, E-KN parc. č. 
971/2 – orná pôda o výmere 518  m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti 1/96 (5,39 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. ---------------------------------------- 
 

Čl. If. 
 
Predávajúca je podielovou spoluvlastníčkou  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  728, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 739 – 
orná pôda  o výmere  2501  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby : por. č. 9. na predávajúcu v 
spoluvlastníckom podiele  3/128, por. č. 10. na predávajúcu v spoluvlastníckom podiele  3/64, pod C. 
Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Predávajúca predáva  obidva  svoje spoluvlastnícke  podiely o veľkosti  3/128 a 3/64  na nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  728, E-KN parc. č. 
739  – orná   pôda  o  výmere  2501 m²  a  kupujúci,  Obec  Bzenica, tento  spoluvlastnícky  podiel  o 
veľkosti 9/128  (175,85 m²)  kupuje do svojho výlučného vlastníctva. --------------------------------------- 
 

Čl. Ig. 
 
Predávajúca je podielovou spoluvlastníčkou  nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica a  
zapísaných v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č. 667, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 373 – 
trvalé trávne porasty  o výmere  5123 m², E-KN parc. č. 498 – orná pôda  o výmere  3748 m², E-KN 
parc. č. 526 – trvalé trávne porasty  o výmere  7899 m², pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby : por. 
č. 13. na predávajúcu v spoluvlastníckom podiele  3/128, por. č. 14. na predávajúcu v 
spoluvlastníckom podiele  3/64, pod C. Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------- 
  
Predávajúca predáva  obidva  svoje spoluvlastnícke  podiely o veľkosti  3/128 a 3/64  na 
nehnuteľnostiach  nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a  zapísaných  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č. 
667, E-KN parc. č. 373 – trvalé trávne porasty  o výmere  5123 m², E-KN parc. č. 498 – orná pôda  
o výmere  3748 m², E-KN parc. č. 526 – trvalé trávne porasty  o výmere  7899 m²   a  kupujúci,  Obec  
Bzenica, tento  spoluvlastnícky  podiel  o veľkosti 9/128  (1.179,14 m²)  kupuje do svojho výlučného 
vlastníctva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Čl. Ih. 
 
Predávajúca je podielovou spoluvlastníčkou  nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica a  
zapísaných v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č. 664, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 210 –  
orná pôda  o výmere  5086 m², E-KN parc. č. 260 –  orná pôda  o výmere  11590 m², E-KN parc. č. 
288 –  orná pôda  o výmere  920 m², E-KN parc. č. 700/1 –  orná pôda  o výmere  1674 m², E-KN 
parc. č. 700/2 –  orná pôda  o výmere  33 m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby : por. č. 13. na 
predávajúcu v spoluvlastníckom podiele  1/128, por. č. 14. na predávajúcu v spoluvlastníckom podiele  
1/64, pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------------------------------------------ 
  
Predávajúca predáva  obidva  svoje spoluvlastnícke  podiely o veľkosti  1/128 a 1/64  na 
nehnuteľnostiach  nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a  zapísaných  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č. 
664, E-KN parc. č. 210 –  orná pôda  o výmere  5086 m², E-KN parc. č. 260 –  orná pôda  o výmere  
11590 m², E-KN parc. č. 288 –  orná pôda  o výmere  920 m², E-KN parc. č. 700/1 –  orná pôda  
o výmere  1674 m², E-KN parc. č. 700/2 –  orná pôda  o výmere  33 m²    a  kupujúci,  Obec  Bzenica, 
tento  spoluvlastnícky  podiel  o veľkosti 3/128  (452,41 m²)  kupuje do svojho výlučného vlastníctva.-  
 

Čl. Ich. 
 
Predávajúca je podielovou spoluvlastníčkou  nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Bzenica a  
zapísanej v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  251, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 640 – 
orná pôda o výmere  355  m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 15. na predávajúcu v 
spoluvlastníckom podiele  1/48, pod C. Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------- 
 
Predávajúca predáva celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/48  na  nehnuteľnosti  
nachádzajúcej  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  251, E-KN parc. č. 
640 – orná pôda o výmere 355  m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti 
1/48 (7,39 m²) kupuje do svojho výlučného vlastníctva. -------------------------------------------------------- 
 

Čl. Ii. 
 
Predávajúca je podielovou spoluvlastníčkou  nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica 
a zapísaných  v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  149, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 
950/47 – trvalé trávne porasty  o výmere  4315 m², E-KN parc. č. 953/8 – orná pôda o výmere  2257  
m²,  pod B. Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 5. na predávajúcu v spoluvlastníckom podiele  
1/24, pod C. Ťarchy : bez zápisu.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Predávajúca predáva celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/24  na  nehnuteľnostiach  
nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  149, E-KN parc. č. 
950/47 – trvalé trávne porasty  o výmere  4315 m², E-KN parc. č. 953/8 – orná pôda o výmere  2257  
m²  a  kupujúci  Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/24 (273,83 m²) kupuje do 
svojho výlučného vlastníctva. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Čl. Ij. 
 
Predávajúca je podielovou spoluvlastníčkou  nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Bzenica 
a zapísaných  v KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1173, pod A. Majetková podstata : E-KN parc. č. 
445/2 – orná pôda  o výmere  464 m², E-KN parc. č. 446 – orná pôda o výmere  272  m²,  pod B. 
Vlastníci a iné oprávnené osoby :  por. č. 5. na predávajúcu v spoluvlastníckom podiele  1/32, pod C. 
Ťarchy : bez zápisu.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Predávajúca predáva celý svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti  1/32  na  nehnuteľnostiach  
nachádzajúcich  sa v obci Bzenica a  zapísanej  v  KN pre k. ú. Bzenica  na  LV č.  1173, E-KN parc. 
č. 445/2 – orná pôda  o výmere  464 m², E-KN parc. č. 446 – orná pôda o výmere  272  m²  a  kupujúci  
Obec Bzenica, tento spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/32 (23 m²) kupuje do svojho výlučného 
vlastníctva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Čl. II. 
 
Kúpna cena za prevod všetkých spoluvlastníckych podielov na pozemkoch (viď. čl. Ia. až  Ij.  a za 
celkovú prepočítanú výmeru  2.958,35  m²)  je  828,82 € (slovom Osemstodvadsaťosem  EUR-o a 82 
centov), ktorá bude predávajúcej 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. 
 
Predávajúca 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 predávajúcou 
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 prostredníctvom 
splnomocneného zástupcu a vyhotoviteľa zmluvy, ktorým je JUDr. Jaroslav Spáč, advokát so sídlom 
advokátskej kancelárie v Žiari nad Hronom, Ul. SNP 96. Predávajúci aj kupujúci týmto zároveň 
splnomocňujú tohto splnomocnenca aj na zastupovanie v katastrálnom konaní a v rámci neho aj na 
preberanie písomností a vykonávanie opráv chýb v písaní, vyhotovenie a podpísanie opravných 
doložiek alebo úpravu a doplnenie dokumentov v nepodstatných náležitostiach,  a pod., a to až do 
skončenia veci, t. j. vkladu vlastníckeho práva podľa nej. ------------------------------------------------------ 
 




