
KÚ PN A  ZM L U V A  

uzavretá podľa ustaň. §-u 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ Občiansky zákonník'j 

uzavretá medzi zmluvnými stranami: 

Predávajúci: Obec Žirany 

So sídlom: Žirany č. 194, 951 74 Žirany IČO: 

00308706, DIČ: 2021102952 Zastúpená: Ing. 

Jozef Zsebi, starosta Bankové spojenie: Primá 

banka Slovensko, a.s. IBAN: SK40 5600 0000 

0008 1432 3001 

(ďalej len 

„predávajúci“) a 

Kupujúci: Meno a priezvisko: Dezider Beda 

Rodné priezvisko: Beda 

Dátum narodenia: 27.03.1958 

Rodné číslo: í 

Trvalé bytom: Žirany 187, 951 74 Žirany 

(ďalej len 

„kupujúci“) 

L 
Preambula 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Žirany, obec 
Žirany, okres Nitra, LV č. 2726: 
Parcela registra “E“ evidovaná na katastrálnej mape ako: 

•y 

pozemok pare. č. 652/2 Ostatné plochy o výmere 2428 m". 
(ďalej len „Nehnuteľnosť“) 

2. Geometrickým plánom č. 212/2015 zo dňa 29.10.2015, vyhotoveným spoločnosťou 

GEOTOM, s.r.o., so sídlom Rínok 256, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 44 671 181, úradne 

overeným Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor dňa 18.11.2015 pod č. 1916/2015 

(ďalej len „GP“) sa od pozemku uvedeného v ods. 1 tohto článku zmluvy odčlenil 

novovytvorený pozemok a to pare. č. 652/5 ostatné plochy o výmere 2 m* 1 2. GP je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

II. 
Predmet zmluvy- 

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Žirany, obec 

Žirany, okres Nitra, vytvorenej podľa GP špecifikovanej v čl. I. ods. 2 zmluvy a to: 



pare. č. 652/5 ostatné plochy o výmere 2 m 
(ďalej len „Predmet prevodu“) 

2. Predávajúci týmto predáva a na kupujúceho v celosti prevádza vlastnícke právo k Predmetu 

prevodu uvedenému v odseku 1 tohto článku zmluvy a kupujúci tento Predmet prevodu 

kupuje do svojho výlučného vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu 

podľa čl. III. tejto zmluvy. 

III. 
Kúpna cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za Predmet prevodu v celkovej sume 50,- € 

(slovom: päťdesiat eur) a to nasledovne: 

- Pozemok pare. č. 652/5 ostatné plochy o výmere 2 m2 v cene 25,- €/m2, čo predstavuje sumu 

50,- € (slovom: päťdesiat eur). 

2. Kúpnu cenu uvedenú v článku III. bod 1 tejto zmluvy sa kupujúci zaväzuje uhradiť 

predávajúcemu pri podpise tejto kúpnej zmluvy do pokladne Obecného úradu Obce Žirany. 

IV. 
Vyhlásenia zmluvných strán 

1. Predávajúci vyhlasuje, že na prevádzanom Predmete prevodu ku dňu uzavretia tejto zmluvy 

neviaznu žiadne právne vady, t.j. žiadne dlhy, vecné bremená ani iné ťarchy. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že stav Predmetu prevodu pozná a tento kupuje tak ako stojí a leží do 
svojho výlučného vlastníctva. 

k 
y 

V. 
Vlastnícke právo 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu prevodu dňom právoplatnosti rozhodnutia 

o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Okresného úradu Nitra, 

katastrálny odbor. 

2. Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci. 

VI. 
Spoločné ustanovenia 

1. Odpredaj nehnuteľnosti, ktorá je Predmetom prevodu tejto zmluvy schválilo Obecné 

zastupiteľstvo v Žiranoch Uznesením č. 13/07/15 na svojom 7. riadnom zasadnutí konanom 
dňa 04.11.2015 v prospech kupujúceho a podmienok ustanovených touto zmluvou. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie je osobou uvedenou v §-e 9a ods. 6 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 



 

VII. 
Platnosť a účinnosť 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi zmluvy. 

Zmluva nadobúda vecnoprávne účinky dňom právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu 

Nitra, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v 

prospech kupujúceho. 

2. Túto zmluvu v zmysle §-u 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) zverejní Obec Žirany 

na webovom sídle obce a predloží Okresnému úradu Nitra, katastrálny odbor písomné 
potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy. 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, ktoré majú povahu originálu, z ktorých každý 

účastník zmluvy dostane jeden rovnopis zmluvy a zvyšné 2 rovnopisy zmluvy sa použijú na 

účely vkladu tejto zmluvy do katastra nehnuteľností. 

2. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali a jej jednotlivým ustanoveniam 

rozumejú, že ju uzavierajú na základe slobodnej vôle a vážne, nebola uzavieraná v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú hodnoverné, dostatočne určité a 

zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v zákonom 

predpísanej písomnej forme. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju účastníci zmluvy 

vlastnoručne podpisujú. 

V Žiranoch, dňa 

 

Obec Žirany 
Za: Ing. Jozef Zsebi, starosta 

Kupujúci 

 

Dezider Beda 

Podľa knihy na osvedčovania é. .Ý. 

túto listinu pred Obcou Žirany 

vlastnoručne podpísal /uzn 

žŕí/íT .úúr.Ĺ..Ú.'íľ.Úr./: 
bytom .'. .?ú/ľ. ÚZÚí.. Ú.. 'Ž£í/̂. 

rodné číslo ........ .r.. 

ktorého osobná totožnosť bola pľeu 

občianskym preukazom ..AÄ 

V Žiranoch. dňa 

Osvedčujúci prací 

Podľa Knihy na osvedčovania č. 22Jé?/̂ 

túto listinu pred Obcou Žirany 

vlastnoručne podpísal /uzrtaľpodpisza dastÉl&C Ž' 

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

 .....  

rodne číslo ..........  ..M& 
*! ktorého osobná totožnosť bola pi 

; občianskym preukazom -X.Á. 

V Žiranoch. dňa 

Osvedčujúci pracovník; 


