
Kúpna zmluva 
uzatvorená podňa §588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, 

ktorú medzi sebou uzatvorili: 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1. Obec Lovinobaňa, IČO 00316172, sídlo: Obecný úrad Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54  
Lovinobaňa, zastúpená starostom Ing. Marianom Lenhardom, 
ďalej ako „predávajúci“ 
 
a kupujúci: 
 

1. Miroslav Ondris, rodený Ondris, narodený , r. č. , bytom 
Školská 29/15, 985 54  Lovinobaňa 
ďalej ako kupujúci 1 
 

2. Miroslav Malček, rodený Malček, narodený , r. č. , bytom 
Fučíkova 17/6, 985 54  Lovinobaňa 
ďalej ako kupujúci 2 
 

3. Róbert Fungáč, rodený Fungáč, narodený , r. č. , bytom Štvrť 1. 
mája 39/8, 985 54  Lovinobaňa 
ďalej ako kupujúci 3 
 

4. Vladimír Bobáľ, rodený Bobáľ, narodený , r. č. , bytom Štvrť 1. 
mája 39/8, 985 54  Lovinobaňa 
ďalej ako kupujúci 4 
 

5. Ivan Peťko, rodený Peťko, narodený , r. č. , bytom Štvrť 1. mája 
38/7, 985 54  Lovinobaňa 
ďalej ako kupujúci 5 
 

6. Pavel Kováčik, rodený Kováčik, narodený , r. č. , Fučíkova 17/6, 
985 54  Lovinobaňa 
ďalej ako kupujúci 6 
 

7. Miroslav Šuľan, rodený Šuľan, narodený , r. č. , Štvrť 1. mája 
32/1, 985 54  Lovinobaňa 
ďalej ako kupujúci 7 
 
 

Čl. I Predmet a účel zmluvy 
1. Predávajúci je výlučný vlastník nehnuteľností v podiele 1/1-ina v pomere k celku 

v katastrálnom území Lovinobaňa vedených Okresným úradom Lučenec – 
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 626, a to pozemkov parciel registra „C“ 
evidovaných na mape určeného operátu nasledovne: 
KNC parc. č. 773/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m² 



KNC parc. č. 1080/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m² 
KNC parc. č. 708/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m² 
KNC parc. č. 1080/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m² 
KNC parc. č. 708/22 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m² 
KNC parc. č. 1080/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m² 
KNC parc. č. 5095/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m² 
KNC parc. č. 1080/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m² 
 

2. Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine a kupujúci 1 kupuje do 
svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine pozemok KNC parc. č. 773/26 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 22 m² 

3. Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine a kupujúci 2 kupuje do 
svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine pozemok KNC parc. č. 1080/14 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 24 m² 

4. Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine a kupujúci 3 kupuje do 
svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine pozemok KNC parc. č. 708/23 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 20 m² 

5. Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine a kupujúci 4 kupuje do 
svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine pozemok KNC parc. č. 1080/17 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 24 m² 

6. Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine a kupujúci 5 kupuje do 
svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine pozemok KNC parc. č. 708/22 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 19 m² 

7. Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine a kupujúci 6 kupuje do 
svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine pozemok KNC parc. č. 1080/23 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 6 m² a pozemok KNC parc. č. 5095/6 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 10 m². 

8. Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine a kupujúci 7 kupuje do 
svojho výlučného vlastníctva v 1/1-ine pozemok KNC parc. č. 1080/19 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 24 m² 
 
 

Čl. II Kúpna cena 
1. V Čl. I bod 1. tejto kúpnej zmluvy popísané nehnuteľnosti predávajúci predáva so 

všetkými súčasťami a príslušenstvom zo svojho výlučného vlastníctva a kupujúci 
ich kupujú do svojho výlučného vlastníctva v celosti za vzájomne dohodnutú 
kúpnu cenu 2,76€ za m², ktorá bude vyplatená predávajúcemu v deň podpísania 
tejto kúpnej zmluvy. 

2. Predávajúci a kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzujú a prehlasujú, že celkovú 
dohodnutú kúpnu cenu a spôsob jej vyplatenia považujú za konečnú a možno ich 
meniť len po vzájomnej dohode. 

 
 

Čl. III Osobitné dojednania 
1. Predávajúci prehlasuje a uisťuje kupujúcich, že v čase spísania tejto kúpnej zmluvy 

nie je prevod vlastníckeho práva nijakým spôsobom obmedzený alebo zakázaný. 



2. Kupujúci poznajú stav kupovaných  nehnuteľností, potvrdzujú, že si tieto 
nehnuteľnosti prehliadli a kupujú ich v stave ako stoja a ležia a nachádzajú sa 
v čase podpisu tejto zmluvy. 

3. Predávajúci prehlasuje a uisťuje kupujúcich, že v čase uzavretia tejto kúpnej 
zmluvy neviazne na predmete prevodu žiadna držba, užívacie právo, záložné 
právo alebo iné vecné právo tretích osôb, aktívne alebo pasívne nájomné právo, 
a že nemá vedomosť o vzniku ďalších zákonných resp. zmluvných právach tretích 
osôb, ktoré by zaťažovali predmet kúpy a predaja alebo znemožňovali 
uzatvorenie tejto zmluvy. 

4. Prevod nehnuteľností bol schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 
74/2016 zo dňa 26. 08. 2015. 

 
 

Čl. IV Správne poplatky a dane 
1. Správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v zmysle 

§ 3 zákona NRSR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch hradia kupujúci, ktorí 
podajú návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, a to každý 
rovnakým dielom, t. j. vo výške 1/7 všetkých nákladov. 

2. Kupujúci sa zároveň zaväzujú uhradiť i všetky ostatné náklady spojené 
s prevodom nehnuteľností, ktoré sú predmetom tejto kúpnej zmluvy, a to hlavne 
náklady spojené s právnym a technickým servisom a so spísaním kúpnej zmluvy. 

 
 

Čl. V Záverečné ustanovenia 
1. Kúpna zmluvy podlieha vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

Okresným úradom v Lučenci – katastrálnym odborom. Vlastnícke právo 
prechádza na nadobúdateľa dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu 
do katastra nehnuteľností. Proti rozhodnutiu o povolení vkladu nemožno podať 
odvolanie. 

2. Zmluvné strany sú si vedomé, že do právoplatného rozhodnutia Okresného úradu 
v Lučenci – katastrálneho odboru o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, sú 
prejavmi svojej vôle vyjadrenej v tejto zmluve viazané. 

3. Účastníci prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu si pred jej 
podpisom prečítali a táto bola uzatvorená na základe ich slobodnej vôle, myslenej 
určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných 
podmienok. 

4. Zmluva je vyhotovená v 10 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, 
každá zo zmluvných strán dostane po jednom exemplári a dva exempláre budú 
použité na účely vkladového konania. 

 
 
Spísané v Lovinobani dňa 07. 07. 2016  
 
 
Predávajúci:       Podpis: 
Ing. Marian Lenhard 
starosta obce Lovinobaňa     ............................................ 



Kupujúci 1: 
Miroslav Ondris      ............................................ 
 
 
Kupujúci 2: 
Miroslav Malček      ............................................ 
 
 
Kupujúci 3: 
Róbert Fungáč      ............................................ 
 
 
Kupujúci 4: 
Vladimír Bobáľ      ............................................ 
 
 
Kupujúci 5: 
Ivan Peťko       ............................................ 
 
 
Kupujúci 6: 
Pavel Kováčik       ............................................ 
 
  
Kupujúci 7: 
Miroslav Šuľan      ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 




