
K Ú P N A    Z M L U V A 
 

uzatvorená  podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 

 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
P r e d á v a j ú c i :    I.   Jozef Chvalník rod. Chvalník, nar. ........ r.č. .......,  
                                           bytom Považská Bystrica, Hliny 1410/2 
                                      
                                     II.  Ján Chvalník rod. Chvalník, nar. ........., .........., bytom  
                                           Láz 173, Příbram, Česká republika 
            
                                     III.  Matej Chvalník  rod. Chvalník, nar. ........, r.č. ........., 
                                            bytom Lisková 500,  
 
                                     IV.  Gulašová Mária rod. Chvalníková, nar. ............,   
                                             r.č. .......... , bytom Bytča, Pšurnovice 51,  
                                             
                                      V.  Chvalník Štefan rod. Chvalník,  nar. .........,  r.č.  
                                            ............., bytom Ostrava Dubina, ul. Jána Maluchy 25/2,   
                                            Česká republika 
 
                                            na strane jednej / ďalej len predávajúci / 
 
 
K u p u j ú c i :           Obec Štiavnik,  013 55  Štiavnik, zastúpená starostom obce  
                                     Ing. Štefanom  Várošom 
                                     IČO:  00321672 
 
                                              na strane druhej  /ďalej len kupujúci / 
 

 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  parc. č. KNE   

5534 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 514 m2, nachádzajúca sa v kat. úz. Štiavnik, 
zapísaná na LV č. 8099. 
      

2. Predávajúci v rade  I. vyhlasuje, že je podielovým spoluvlastníkom predávanej  
nehnuteľnosti  v podiele 2/300, 
         -  predávajúci v rade  II. vyhlasuje, že je podielovým spoluvlastníkom predávanej  
nehnuteľnosti  v podiele 1/300, 
         -  predávajúci v rade  III.  vyhlasuje, že je podielovým spoluvlastníkom predávanej 
nehnuteľnosti v podiele 1/300,   
         -  predávajúca v rade  IV.  vyhlasuje, že je podielovou spoluvlastníčkou predávanej 
nehnuteľnosti v podiele 1/300,   
         -  predávajúci v rade  V.  vyhlasuje, že je podielovým spoluvlastníkom predávanej 
nehnuteľnosti v podiele 1/300 .  
      



     Predávajúci v rade I. II., III., IV., V.  touto kúpnou zmluvou predávajú kupujúcemu 
nehnuteľnosť bližšie špecifikovanú v tomto bode do jeho podielového vlastníctva spolu 
v podiele 6/300. 
 
 
 
 

 
III. 

Kúpna cena a platobné podmienky 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena nehnuteľnosti je 5,-€/m2, tak ako to schválilo 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku,  Uznesením č. 2/2011, zo dňa 25.02.2011, čo predstavuje : 
pre predávajúceho v rade 1.  20,- eur,   slovom dvadsať eur 
pre predávajúceho v rade 2.  10,- eur,   slovom desať eur 
pre predávajúceho v rade 3.  10,- eur,   slovom desať eur 
pre predávajúcu v rade    4.   10,- eur,   slovom desať eur 
pre predávajúceho v rade 5.  10,- eur,   slovom desať eur 
 
Kúpna cena bude vyplatená v hotovosti do rúk predávajúcich pri podpise zmluvy.  
Predávajúci svojim podpisom potvrdzujú, že kúpnu cenu prevzali.  

 
 
 

IV. 
Právny a iný stav nehnuteľnosti 

 
Predávajúci v rade I. až v rade V. prehlasujú, že ich vlastnícke podiely nie sú predmetom 
súdneho alebo iného konania ani predmetom iného prevodu a že na nich neviaznu žiadne 
záložné práva, vecné bremená, ani iné ťarchy. 
Kupujúci prehlasuje, že mu je stav nehnuteľnosti, ktorá je predmetom prevodu podľa zmluvy 
dobre známi. 

 
 

V. 
Zápis do katastra nehnuteľností 

 
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy, 
dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva Správou katastra Bytča. 
 
Na základe tejto zmluvy zmluvné strany žiadajú, aby bol vykonaný nasledovný zápis do LV:  
 
Kat. územie: Štiavnik, obec: Štiavnik, okres: Bytča  
 
A LV :   bez zmeny 
B LV :   Obec Štiavnik,  013 55  Štiavnik, SR,  IČO:  321 672,   
              v podiele  6/300 
 
C LV :   bez zmeny. 
 
 

VI. 



Osobitné ustanovenia 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
podá kupujúci, ktorý znáša aj náklady spojené s katastrálnym konaním ako aj poplatky 
spojené s úradným osvedčením pravosti podpisu predávajúcich na zmluvách. 
 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
Zmluvné strany prehlasujú, že k právnym úkonom sú úplne spôsobilé a ich zmluvná voľnosť 
nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu slobodne,  vážne, nie v tiesni, bez 
nátlaku.  Jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho zmluvu podpisujú. 
 
Účastníci berú na vedomie, že táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania a je 
účinná, keď príslušný katastrálny úrad rozhodne, že vklad sa povoľuje. Týmto dňom prejde 
vlastnícke právo k nehnuteľnosti z predávajúcich na kupujúceho. 
 
 
V Štiavniku, dňa  22.05.2012 

 
 
 

.........................................                                                      ............................................. 
                                                                                                            kupujúci 
 
......................................... 
 
 
............................................ 
 
 
............................................ 
 
 
........................................... 
           predávajúci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                    


