
KÚPNA ZMLUVA

Predávajúci:

Meno a priezvisko 
Rodné priezvisko 
Dátum narodenia 
Rodné číslo 
Trvalý pobyt 
Štátna príslušnosť

Ing. Ladislav Bomstein
Bomstein
27.12.1946
461227/141
Venevská 18, 990 01 Veľký Krtíš
Slovenská republika

(ďalej aj len ako predávajúci)

Kupujúci:

Obchodné meno 
Sídlo
IČO
DIČ
Štatutárny orgán

Obec Hodejov
980 31 Hodejov č. 144
00318752
2021230167
Katarína Jakabová, starostka obce 

(ďalej aj len ako kupujúci)

uzatvorili kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 
v súlade s ustanoveniami § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka takto:

I.
Označenie prevádzaných spoluvlastníckych podielov

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností:

• pozemok parcely registra „E“ evidovaný na mape určeného operátu, parcelné číslo 678 
o výmere 2493 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vo výlučnom vlastníctve, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 683 v katastrálnom území Hodejov, okres Rimavská Sobota,

• pozemok parcely registra „E“ evidovaný na mape určeného operátu, parcelné číslo 1290 
o výmere 3241 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vo výlučnom vlastníctve, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 683 v katastrálnom území Hodejov, okres Rimavská Sobota,

(ďalej aj len ako nehnuteľnosti alebo spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach).

2. Predávajúci nadobudol spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach titulom osvedčenia 
vyhlásenia o vydržaní zo dňa 29.01.2021.

II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy predávajúci predáva a kupujúci kupuje označené spoluvlastnícke 
podiely na nehnuteľnostiach uvedených v článku I. odsek 1 tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje 
za predmet prevodu zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s touto zmluvou.
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III.
Kúpna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet prevodu je stanovená dohodou zmluvných 
strán v celkovej výške 1 Eur (slovom: jedno euro).

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na bankový účet 
predávajúceho IBAN: SK19 6500 0000 0000 9376 7293 najneskôr do 60 dní od právoplatného 
povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho ku 
všetkým nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom prevodu.

3. Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním sumy na účet predávajúceho.

IV.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený s nehnuteľnosťami nakladať v plnom rozsahu. 
Predávajúci prehlasuje, že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov 
verejnej správy, ani žiadne zmluvy alebo dohody, v dôsledku ktorých by bolo alebo by mohlo 
byť vlastnícke právo predávajúceho k nehnuteľnostiam akýmkoľvek spôsobom obmedzené 
alebo ohrozené, alebo by obmedzovali alebo mohli obmedzovať jeho práva nakladať 
s nehnuteľnosťami podľa tejto kúpnej zmluvy.

2. Predávajúci prehlasuje, že nehnuteľnosti pred podpisom tejto zmluvy nepredal, nedaroval 
ani iným spôsobom nepreviedol na tretiu osobu / tretie osoby, ani ich nevložil ako vklad do 
žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstva.

3. Predávajúci prehlasuje, že na jeho majetok vrátane nehnuteľností uvedených v tejto zmluve 
nebol vyhlásený konkurz ani nebolo voči nemu začaté súdne, rozhodcovské, správne, exekučné, 
daňové alebo konkurzné konanie, ani nebol podaný návrh na vykonanie exekúcie.

4. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so stavom predmetu zmluvy a v takom stave, v akom 
sa ku dňu podpísania zmluvy nachádza, ho od predávajúceho kupuje. Kupujúci si osobitné 
vlastnosti predmetu zmluvy nevymieňuje.

V.
Osobitné záväzky zmluvných strán

1. Predávajúci sa zaväzuje, že po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, t. j. po 
uzavretí tejto zmluvy, nehnuteľnosti nepredá, nedaruje ani iným spôsobom neprevedie na tretiu 
osobu / tretie osoby, ani ich nevloží do žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstva, ani 
nevykoná iný úkon, na základe ktorého môže byť do príslušnej evidencie nehnuteľností 
zapísaná tretia osoba / tretie osoby ako vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti.

2. Kupujúci sa zaväzuje, že až do zaplatenia celej kúpnej ceny podľa tejto zmluvy nebude bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho s predmetom kúpy nijako nakladať, 
najmä nezaťaží nehnuteľnosti žiadnymi ťarchami ani nehnuteľnosti nepredá, nedaruje alebo 
inak neprevedie, nepokúsi sa o ich prevod, nepodpíše, nevypovie alebo nepozmení žiadnu 
zmluvu, žiaden dokument alebo žiadnu dohodu, ktoré by sa týkali nehnuteľností alebo 
akejkoľvek časti. Ak kupujúci vykoná takéto úkony v rozpore so zmluvou, takéto úkony 
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kupujúceho budú považované za úkony v rozpore s dobrými mravmi a za absolútne neplatné 
právne úkony.

VI.
Nadobudnutie vlastníctva a odovzdanie nehnuteľností

1. Právne účinky prevodu vlastníckeho práva k predmetu zmluvy nastávajú vkladom 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

2. Notárske poplatky za osvedčenie pravosti podpisov zmluvných strán znáša kupujúci.

3. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností podľa tejto 
zmluvy v prospech kupujúceho podpisujú strany spoločne pri podpísaní tejto zmluvy, na 
kataster ho doručí kupujúci v lehote do 3 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy. Zmluvné 
strany sa dohodli, že správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností uhradí kupujúci pri podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať všetky ďalšie potrebné úkony smerujúce k povoleniu 
vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podľa tejto zmluvy v prospech kupujúceho do 
katastra nehnuteľností, a to aj v prípade prerušenia katastrálneho konania poskytnutím 
súčinnosti na odstránenie vád návrhu a podobne. Pokiaľ príslušný úrad katastra nepovolí vklad 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho na 
základe tejto zmluvy alebo bude mať pripomienky či námietky proti tejto zmluve, zaväzujú sa 
zmluvné strany, že bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia katastra, uvedú túto zmluvu do stavu, ktorý bude zodpovedať požiadavke katastra 
a povedie k prevodu nehnuteľností v zmysle tejto zmluvy.

VIL
Odstúpenie od zmluvy

1. Predávajúci môže odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy v prípade, že:

a) kupujúci neuhradí dohodnutú kúpnu cenu za predmet prevodu uvedeného v článku I. 
tejto zmluvy podľa zmluvnej dohody uvedenej v článku III. tejto kúpnej zmluvy riadne, 
včas a v plnej sume,

b) kupujúci poruší svoj záväzok uvedený v článku V. bod 2. tejto zmluvy, t. j. nenakladať 
s nehnuteľnosťami do zaplatenia celej kúpnej ceny alebo

c) v iných prípadoch ustanovených touto zmluvou alebo zákonom.

2. Kupujúci môže odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy v prípade, že:

a) príslušný okresný úrad, katastrálny odbor právoplatným rozhodnutím zamietne alebo 
zastaví vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré tvoria predmet tejto kúpnej 
zmluvy,

b) ak sa záväzky alebo vyhlásenia uvedené v článku IV. a V. tejto zmluvy ukážu ako 
nepravdivé alebo ich predávajúci poruší.

3. Odstúpenie od tejto kúpnej zmluvy treba druhej strane oznámiť písomne. Odstúpenie od tejto 
kúpnej zmluvy je účinné dňom preukázateľného doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy druhej 
zmluvnej strane. Odstúpenie musí byť doručené k rukám druhej zmluvnej strany alebo 
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doručené poštou na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto kúpnej zmluvy. Ak 
odstúpenie od kúpnej zmluvy nebude zmluvnou stranou z akéhokoľvek dôvodu prevzaté, 
považuje sa odstúpenie od kúpnej zmluvy za doručené dňom vrátenia nedoručenej zásielky späť 
zmluvnej strane, ktorá odstúpenie vykonala. Odstúpením od tejto kúpnej zmluvy sa kúpna 
zmluva od začiatku zrušuje a každý z účastníkov je povinný vydať druhému všetko, čo podľa 
nej dostal. Pri vydávaní sa primerane použije § 560 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva zaväzuje zmluvné strany odo dňa jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

2. Vecnoprávne účinky tejto zmluvy nastávajú právoplatným povolením vkladu vlastníckeho 
práva v prospech kupujúceho podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy pre jednotlivé zmluvné strany oprávňujú, resp. 
zaväzujú ich právnych nástupcov.

4. Túto zmluvu možno meniť len písomne, písomným dodatkom.

5. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami a nahrádza všetky 
predchádzajúce prehlásenia, zmluvy a porozumenia, či už ústne alebo písomné.

6. Táto zmluva sa bude riadiť slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti 
explicitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto zmluvou, ako i pojmy ňou 
používané, sa budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných 
právnych predpisov a praxe Slovenskej republiky.

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy budú zmluvnými 
stranami predložené Okresnému úradu Rimavská Sobota, katastrálnemu odboru k návrhu na 
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, jeden rovnopis si ponechá predávajúci, 
jeden rovnopis si ponechá kupujúci.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú a na naznak súhlasu 
túto zmluvu podpisujú.

Vo Veľkom Krtíši, dňa 29.01.2021

Predávajúci: Kupujúci:

Ing. Ladislav Bomstein Katarína Jakabová, starostka obce


