
KÚPNA   ZMLUVA 
 
podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

 
 

Obec Mokroluh, Mokroluh 135, 086 01 Rokytov, IČO: 00322407,  
 zastúpená starostom obce Pavlom Petričom rod. Petričom, nar.   
 ...................., r. č. ................., bytom 086 01 Mokroluh 161 

  (ako predávajúca ) 
 

a 
 

Mgr. Marek Kukľa, rod. Kukľa 
   nar. ...................., r. č. ....................  
       bytom Wolkerova 590/8, 085 01 Bardejov 
 ( ako kupujúci ) 

 
 

po prehlásení, že sú v plnom rozsahu spôsobilí na právne úkony, za nižšie uvedených 
podmienok uzavreli túto  

 
 

                    k ú p n u   z m l u v u  
 
 
                                                                 Článok 1 

 
Obec Mokroluh je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti zapísanej v liste vlastníctva  
č. 848, k. ú. Mokroluh a to pozemok registra CKN parcelné číslo 531/1, záhrady o 
výmere 6237 m2 v podiele 1/1. 
 
Predmetom kúpy je novovytvorený pozemok registra CKN parcelné číslo 531/3, 
záhrady o výmere 17 m2,  ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 60/2012 
vyhotoveného Geodézia Bardejov, s.r.o. dňa 19.11.2012, úradne overeného Správou 
katastra Bardejov dňa 03.12.2012 pod číslom 598/2012. 
 

     Článok 2 
 

Predávajúca Obec Mokroluh týmto predáva novovytvorený pozemok podľa článku 
1 tejto zmluvy a kupujúci Mgr. Marek Kukľa, rod. Kukľa kupuje v celosti do svojho 
výlučného vlastníctva, a to za dohodnutú kúpnu cenu 8,- EUR/ m2, v celkovej výške 
136.-EUR, slovom stotridsaťšesť EUR.  
Kúpna cena bude vyplatená predávajúcej pri podpísaní  tejto kúpnej zmluvy v plnej 
výške. 

 
Článok 3 
 

Odpredaj nehnuteľnosti popísanej v článku 1 tejto zmluvy bol schválený uznesením 
Obecného zastupiteľstva Obce Mokroluh dňa 12.12.2012 č. 14/2012 pod B/5,  
č.248/2012, ktoré bolo zverejnené na internetovej stránke Obce Mokroluh. 



       Článok 4 
 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej v Článku 1 tejto 
zmluvy vkladom do katastra nehnuteľností  Správy katastra Bardejov. Do tejto doby 
sú účastníci tejto zmluvy viazaní svojimi prejavmi vôle.  

 
 Predávajúca ručí za bezbremennosť a bezspornosť predmetu tohto prevodu. 
 

  Kupujúci vyhlasuje, že nehnuteľnosť, ktorá je predmetom tohto prevodu pozná 
a v takomto stave ich odkupuje do svojho výlučného vlastníctva. 

 
 

Článok 5 
 

Táto zmluvy je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých jedno obdrží predávajúca, 
jedno vyhotovenie je určené pre kupujúceho a dve vyhotovenia sú určené k realizácii 
vkladu na Správe katastra Prešov, Správe katastra Bardejov. 
 
Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami a právnu účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností Správy katastra 
Prešov, Správa katastra Bardejov, na základe právoplatného rozhodnutia o povolení 
vkladu. 
 
Zmluvné strany prehlasujú, že prejavy ich vôle vyjadrené v obsahu tejto zmluvy sú 
dostatočne zrozumiteľné a určité, slobodné a vážne a že sú v plnom rozsahu spôsobilé 
na právne úkony. 
 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto kúpnu zmluvu riadne prečítali, v celom rozsahu 
je porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali, a to nie 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
 
 
 

V Mokroluhu, dňa 17.januára 2013  
 
  
 

 
 
 
                             v.r.                                                                                  v.r.    

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

       Obec Mokroluh                                                               Mgr. Marek Kukľa 
         Pavol Petrič 
            starosta 


