
1. Kúpna zmluva 

Uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

Predávajúci:  Anton Baran, rod. Baran,  

   Bytom Bačkovík 48, 044 45  Bidovce  

 

(ďalej len predávajúci) 

 

Kupujúci:  Obec Bačkovík, IČO: 00323934, DIČ: 2021235788, Bačkovík 41, 

   044 45  Bidovce, zastúpená starostom obce Mgr. Františkom Korečkom 

 

(ďalej len kupujúci) 

 

Zmluvné strany sa dňa 24. 04. 2019 dohodli na tomto znení kúpnej zmluvy: 

 

2. Predmet zmluvy 

 

Predávajúci vlastní vo výlučnom vlastníctve nehnuteľnosti v k. ú. Bačkovík zapísané na 

LV č. 268 ako pozemky: parc. č. KN-C 80/1 – záhrada vo výmere 445 m
2
 a parc. č. KN-C 

80/3 – záhrada vo výmere 204 m
2
 v podiele 1/1. 

 

Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva parcely registra 

„C“ č. 80/1 – záhrady o výmere 445 m
2
 a č. 80/3 – záhrady o výmere 204 m

2
.  

 

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je celková výmera 649 m
2
. 

 

3. Cena predmetu kúpy a platobné podmienky 

 

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene 500,- Eur za 649 m
2
 záhrady, (slovom: päťsto 

Eur).  

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že kúpna cena bude vyplatená Predávajúcemu pri 

podpise zmluvy v hotovosti.  

 

4. Technický stav predmetu kúpy 

 

Predávajúci prehlasuje, že mu nie sú známe také chyby, na ktoré by bol povinný 

kupujúceho osobitne upozorniť. 

Kupujúci prehlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil so stavom predmetu 

kúpy a s jeho vybavením. Stav predmetu kúpy je mu úplne známy z písomnej dokumentácie 

predávajúceho (z listu vlastníctva, na ktorom je predmet kúpy zapísaný), ako aj z osobnej 

prehliadky a prehlasuje, že predmet kúpy prijíma a kupuje bez výhrad, v stave v akom je.  

 



5. Práva, povinnosti a vyhlásenia zmluvných strán 

 

Predávajúci vyhlasuje, že nehnuteľnosť pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými 

stranami, t.j. pred uzavretím tejto zmluvy nepredal, nedaroval ani iným spôsobom nepreviedol 

na tretiu osobu.  

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti z predávajúceho na kupujúceho znáša kupujúci. 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti až povolením vkladu vlastníckeho 

práva k nehnuteľnosti v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností vedeného na 

Okresnom úrade Košice – okolie, katastrálny odbor. 

Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva vyššie uvedenej 

nehnuteľnosti podá na príslušný Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny odbor v čase 

bezprostredne po uzatvorení zmluvy kupujúci. 

 

6. Záverečné ustanovenia 

 

Právne pomery vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.  

Zmena a dodatky k tejto zmluve musia byť uzatvorené v písomnej forme.  

Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu.  

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu zmluvnými stranami. 

Zmluvné strany čestne prehlasujú, že zmluva bola urobená slobodne a vážne, nie v tiesni 

ani pod nátlakom, na princípoch slobodnej vôle. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.  

 

V Bačkovíku dňa 24. 04. 2019 

 

Kupujúci: 

Obec Bačkovík, v zast. Mgr. František Korečko – starosta obce Bačkovík 

 

 

 

 

.............................................. 

 

 

Predávajúci: 

Anton Baran 

 

 

.............................................. 


