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Kúpna zmluva  
uzavretá v zmysle  ust. § 588 a  nasl.  zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho 

zákonníka  

medzi: 

Predávajúcim :  Obec Mokroluh 
Mokroluh 135 
086 01 Rokytov 
IČO: 00322407 
zastúpená: Marián Beňa, starosta obce 

(ďalej aj ako „predávajúci“) 

a 

Kupujúcim :    JUDr. Viera Muliková, rod. Muliková  
nar. 27.07.1982, rod. č.  
bytom Jiráskova 175/3, 085 01 Bardejov,  
št. príslušnosť: SR  

(ďalej aj ako „kupujúci“) 

Predávajúci a Kupujúci sa ďalej v texte tejto Zmluvy spoločne označujú aj ako „Zmluvné 
strany„ a táto Kúpna zmluva sa ďalej označuje len  ako „Zmluva“.  

za nasledovných zmluvnými stranami dojednaných podmienok: 

I. Predmet 
zmluvy 

I. 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastrálnom území
Mokroluh, obec Mokroluh, okres Bardejov, na liste vlastníctva č. 848, a to pozemok 
registra C parcelné číslo 822/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3263 m2. 

2. Geometrickým plánom č. 44538758 - 44/2021 zo dňa 14.05.2021, vyhotoveným 

spoločnosťou GIS – Bardejov s. r. o., úradne overeným Okresným úradom Bardejov, 

katastrálny odbor dňa 26.05.2021 pod G1-398/2021, bola od parcely C KN č. 822/1, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3263 m2 odčlenená časť parcely o výmere 11 m2

a pričlenená k existujúcej parcele C KN č. 823, záhrada o výmere 3495 m2.  

II. 

1. Predmetom tejto zmluvy je, za vopred dohodnutých podmienok, záväzok 

predávajúceho previesť na kupujúceho vlastníctvo odčlenenej časti parcely C KN 

822/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, pričlenenej do parcely C KN č. 

823, záhrada o výmere 3495 m2 Geometrickým plánom č. 44538758 - 44/2021 zo dňa 

14.05.2021, vyhotoveným spoločnosťou GIS – Bardejov s. r. o., úradne overeným 

Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor dňa 26.05.2021 pod G1-398/2021. 
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2. Súhlas so zmenou nepoľnohospodárskeho druhu pozemku, odčleneného od parcely C 

KN č. 822/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 11 m2, na druh 

poľnohospodárskeho pozemku, pričleneného k parcele C KN č. 823, záhrada, bol 

vydaný Záväzným stanoviskom Okresného úradu Bardejov, pozemkový a lesný odbor, 

č. OU-BJ-PLO-2021/006263-006 zo dňa 04.06.2021. 

 
3. Predmetom tejto zmluvy je rovnako záväzok kupujúceho nadobudnúť vyššie popísaný 

nehnuteľný majetok a uhradiť zaň predávajúcemu vopred dohodnutú kúpnu cenu, 

podľa článku II. tejto zmluvy. 

 
II. 

Kúpna cena a platobné podmienky 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 13,00,-€/m2, ktorá bola schválená 
obecným zastupiteľstvom. Celková cena za predmet prevodu, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 11 m2, predstavuje sumu vo výške 143,00,-€ (slovom 
stoštyridsaťtri eur). 

 
2. Kupujúci uhradí vyššie uvedenú kúpnu ceny do pokladne Obecného úradu v 

Mokroluhu, do 7 dní od  podpísania tejto zmluvy. 
 

3. V prípade, že kupujúci neuhradí predávajúcemu príslušnú sumu vo výške a v termíne 
uvedenom v tomto článku je predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

 

III. 
Osobitné dojednania zmluvných strán 

 
1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy oboznámil so stavom 

nehnuteľnosti, ktorá je premetom prevodu na základe tejto zmluvy.  
 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za 
následok neplatnosť Zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť Zmluvy alebo riadne 

plnenie ich povinností a záväzkov podľa Zmluvy. Predávajúci prehlasuje, že na 
predmete zmluvy neviaznu žiadne iné dlhy, vecné bremeno, nájomné a iné práva v 
prospech tretích osôb, prípadne iné ťarchy právneho či faktického charakteru ku dňu 
uzatvorenia tejto zmluvy. 
 

3. Predávajúci vyhlasuje, že má potrebné vedomosti, aby mohol vykonať všetky 
nasledujúce vyhlásenia a berie na vedomie, že pravdivosť a úplnosť každého z týchto 
vyhlásení je rozhodujúcou skutočnosťou pre kupujúceho pri uzatváraní tejto kúpnej 
zmluvy. Predávajúci vyhlasuje a ručí, že ku dňu uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy: 

 
a) je vlastníkom nehnuteľnosti a nie sú mu známe žiadne skutočnosti, ktoré by akýmkoľvek 

spôsobom mohli ovplyvniť vlastnícke právo k nehnuteľnosti, budúcu držbu a užívanie 
nehnuteľnosti alebo budúcu dispozíciu s ňou a že nemá vedomosť o tom, že by mohli 
prebiehať akékoľvek súdne alebo iné konania, ktoré by mohli mať takéto alebo obdobné 
následky, 
 

b) kupujúceho oboznámil so všetkými právnymi vzťahmi existujúcimi ku dňu podpisu tejto 
kúpnej zmluvy týkajúcimi sa nehnuteľnosti,  

 
c) následne po podpísaní tejto kúpnej zmluvy sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by 

prekážalo alebo bránilo prevodu nehnuteľnosti na kupujúceho a urobí všetko a podstúpi 
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všetky kroky, ktoré môžu byť potrebné alebo užitočné pre efektívnosť prevodu 
nehnuteľnosti tak, ako to je zamýšľané touto kúpnou zmluvou, 

 
d) v čase podpísania tejto kúpnej zmluvy neexistujú žiadne nezaplatené dane, odvody, 

poplatky alebo akékoľvek iné podobné platby alebo akékoľvek iné úradné dávky alebo 
pohľadávky tretích osôb v súvislosti s nehnuteľnosťou,   

 
e) je oprávnený s nehnuteľnosťou nakladať bez akéhokoľvek obmedzenia, resp. 

akéhokoľvek súhlasu tretej osoby, 
 

f) ku dňu podpísania tejto kúpnej zmluvy, predávajúcemu nie sú známe skutočnosti o tom, 
že nehnuteľnosť je miestom výskytu archeologických pamiatok a na predmetnú 
nehnuteľnosť sa nevzťahuje rozhodnutie orgánov ochrany prírody a krajiny, ktoré by 
bránilo prevádzkovaniu nehnuteľnosti,  
 

g) nie sú uzatvorené žiadne iné nájomné, podnájomné zmluvy, darovacie zmluvy, budúce 
kúpne zmluvy, zmluvy o zriadení záložného práva, zmluvy o zabezpečovacom prevode 
práva a pod.. 
 

4. Ak sa prehlásenia Predávajúceho uvedené v ods. 3 písm. a), b), c), d), e), f), g) ukážu 
pred právoplatným nadobudnutím vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam ako aj po 
nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnosti kupujúcim ako nepravdivé, má 
kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. V prípade, že sa prehlásenie predávajúceho 
uvedené v ods. 3 písm. d) ukáže ako nepravdivé má kupujúci nárok na náhradu 
všetkých nákladov spojených s úhradou nedoplatkov vrátane príslušenstva, ak vznikne 
povinnosť uhradiť k istine aj príslušenstvo. V prípade, že nedoplatky presiahnu sumu 
10.000,-€ má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. 
 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo kupujúceho k predmetu kúpy, 
nadobudne až vkladom do katastra nehnuteľností a  právne účinky vkladu do katastra 
nehnuteľností vzniknú na základe právoplatného rozhodnutia príslušného 
katastrálneho odboru Okresného úradu o jeho povolení. 
 

6. V prípade, ak by katastrálny odbor Okresného úradu rozhodol o zamietnutí alebo o 

zastavení konania o návrhu na vklad vlastníckeho do katastra nehnuteľností podľa 

Zmluvy v prospech Kupujúceho, zmluvné strany sú povinné podpísať prípadný 

dodatok k tejto zmluve alebo  novú zmluvu o prevode vlastníckeho práva k Predmetu 

kúpy za podmienok dojednaných v tejto Zmluve.  

 

7. Ak príslušný katastrálny odbor Okresného úradu preruší konanie o návrhu na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy v prospech Kupujúceho, 

zmluvné strany sú povinné poskytnúť súčinnosť druhej zmluvnej strane a odstrániť 

nedostatky Zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, 

prípadne jeho príloh. 

 

8. Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti podáva kupujúci, na čo 
ho predávajúci týmto splnomocňuje a kupujúci týmto plnú moc príjma. Správny 
poplatok v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení za 
návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti do katastra 
nehnuteľností bude hradiť kupujúci. 
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9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo 
alebo sťažilo naplnenie predmetu tejto zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plniť 
všetky povinnosti uložené im touto zmluvou. 

 
IV. 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluva sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na práva 

a povinnosti explicitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 

2. Akékoľvek písomné prejavy vôle súvisiace s touto kúpnou zmluvou si budú zmluvné 
strany doručovať ako doporučenú zásielku určenú do vlastných rúk určenú na adresu 
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresu, ktorá bude druhej zmluvnej strane 
preukázateľne oznámená. Zásielka sa považuje za doručenú uplynutím piateho dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bola zásielka odovzdaná na doručovanie a to i v 
prípade, ak adresát zásielku neprevezme, alebo ak mu z akéhokoľvek dôvodu nebude 
doručená. 
 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie 
je ničím obmedzená. Túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, slobodne a vážne, bez 
akéhokoľvek nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
 

4. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo 
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť 
ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vy-
plnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj-
viac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany 
túto otázku brali do úvahy.  
 

5. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu, 
pričom dve vyhotovenia budú predložené na príslušný Okresný úrad, katastrálny 
odbor za účelom vyznačenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, 
jedno vyhotovenie je určené pre predávajúceho, jedno vyhotovenie je určené pre 
kupujúceho. 

 
V Mokroluhu,  dňa 20.10.2021 
 
 
 
 
 
________________________   _________________________ 
      Predávajúci         Kupujúci 
        Obec Mokroluh         JUDr. Viera Muliková 
   Marián Beňa, starosta 

(podpis úradne osvedčený) 

 


