
K Ú P N A    Z M L U V A 
 

uzatvorená  podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
 

 
 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
 

P r e d á v a j ú c i :    Obec Štiavnik,  013 55  Štiavnik 1350, zastúpená starostom obce  
                                     Ing. Štefanom  Várošom 
                                     IČO:  00321672 
 
                                     na strane jednej / ďalej len predávajúci / 
 
K u p u j ú c i :           Marián Valiček, rod. Valiček,  nar. .....,  r.č.  .... 
                                     bytom  Štiavnik  č. 1186 ,   PSČ  013 55 
 
                                     na strane druhej  /ďalej len kupujúci / 

 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1.   Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  parc. č. CKN  
      4108/2,  zastavaná plocha  o výmere 27 m2,  nachádzajúca sa v kat. úz. Štiavnik,  
      vytvorená GP č. 192/2015  z parc.č. CKN 4108, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
      693 m2, zapísanej na LV č. 2741. 
      
2.   Predávajúci  vyhlasuje, že je vlastníkom predávanej nehnuteľnosti  v podiele 1/1.  

        
3.   Predávajúci touto kúpnou zmluvou predáva  kupujúcemu a kupujúci kupuje nehnuteľnosť  
      bližšie špecifikovanú v tomto bode  do jeho výlučného  vlastníctva. 
 

 
III. 

Kúpna cena a platobné podmienky 
 

Kúpna cena predávanej nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle vyhl. č. 492/04 Z.z. v znení 
neskorších zmien a doplnkov a dohodou zmluvných strán v zmysle znaleckého posudku č. 
348/2016, vypracovaným znalcom Ing. Jánom Eliášom a predstavuje kúpnu cenu vo výške 
5,38 €/m2,  t.j. celková kúpna cena predávanej nehnuteľnosti je vo výške  145,26 € . 
   
Odpredaj pozemku bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Štiavniku na svojom zasadnutí 
dňa 28.04.2016,  Uznesením č. 283/2016 ako prípad hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov  /za hlasovali všetci prítomní poslanci v počte 11, z celkového počtu 11 
poslancov/. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je tá skutočnosť, že predmetný pozemok je pričlenený z 
pozemku v jeho vlastníctve.  
 



Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu vo výške 145,26,- eur uhradí kupujúci do pokladne 
obecného úradu pri podpise tejto kúpnej zmluvy. 

 
 

IV. 
Právny a iný stav nehnuteľnosti 

 
Predávajúci prehlasuje, že jeho vlastníctvo v nehnuteľnosti nie je predmetom súdneho alebo 
iného konania ani predmetom iného prevodu a že na ňom 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 Okresným úradom Bytča, Katastrálnym odborom. 
 
Na základe tejto zmluvy zmluvné strany žiadajú, aby bol vykonaný nasledovný zápis do LV:  
 
Kat. územie: Štiavnik, obec: Štiavnik, okres: Bytča  
 
    A LV:     parc. č. CKN 4108/2,  zastavaná plocha  o výmere 27 m2, 
    B LV :    Marián Valiček č. 1186 , rod. Valiček,   
                   bytom  Štiavnik,  PSČ  013 55 
 
    C LV :   žiadny zápis. 
 

VI. 
Osobitné ustanovenia 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s katastrálnym konaním  znáša kupujúci. 
 
 

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 Okresný úrad Bytča, Katastrálny odbor rozhodne, že vklad sa povoľuje. 
Týmto dňom prejde vlastnícke právo k nehnuteľnosti z predávajúceho na kupujúceho. 
 
V Štiavniku, dňa 20.01.2017              

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


