
Kúpna zmluva

ktorú uzavreli:
predávajúci:

Obec Pohronský Ruskov so sídlom Hlavná 92/74, 935 62 Pohronský Ruskov, IČO: 
00307394, zast. starostom obce Ing. Ľudovítom Nagyom,

a
kupujúca:

Márie Dreveňáková, rod. Dreveňáková, nar. 3.12. '01, bytom Poľná 50/6,
935 62 Pohronský Ruskov, štátna Občianka Českej repuoiiKy,

podľa § 588 ods. 2 Občianskeho zákonníka

takto:

I.

Predávajúci predáva a kupujúca kupuje nehnuteľnosti vedené v katastri nehnuteľností v Obci 
Pohronský Ruskov v kat. úz. Pohronský Ruskov na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve 
predávajúceho v podiele 1/1 z celku
a) parcely registra „C“
- č. 1041/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 288 m2,
- č. 1042/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1040 ni2,
- č. 1042/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2,
b) stavbu na pare. č. 1041/1 - bytový dom pod súp. č. 94,
c) stavbu na pare. č. 1042/7 - iná budova pod súp. č. 583.

II.

Predávajúci ubezpečuje kupujúcu, že
a) je v celosti vlastníkom predmetu kúpy,
b) v čase uzavretia zmluvy predmet kúpy je bez tiarch, nie je zaťažený záložným právom a 
vecným bremenom,
c) po uzavretí zmluvy predmet kúpy nescudzí a nezaťaží ho vecným bremenom,
d) do právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva nebude nariadená 
exekúcia predajom predmetu kúpy a na predmet kúpy nebude zriadené exekučné záložné 
právo, pripadne daňové záložné právo,
e) počas konania o povolenie vkladu vlastníckeho práva oprávnenie nakladať s predmetom 
kúpy nebude obmedzené,
f) nemá vedomosť o tom, že tretie osoby uplatnili voči nemu návrh na určenie vlastníckeho 
práva k predmetu kúpy prípade návrh na vypratanie nehnuteľnosti.

III.

(1) Kúpna cena predmetu kúpy je 18.000,- EUR, slovom osemnásťtisíc eur.
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(2) Kúpna cena je splatná na účet predávajúceho č. SK51 5600 0000 0071 1448 9002 do 
31.8.2022.

IV.

(1) Vlastnícke právo k predmetu kúpy sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.

(2) Kupujúca je oprávnená predmet kúpy užívať od úplného zaplatenia kúpnej ceny.

(3) Kupujúca vyhlasuje, že
a) sa oboznámila s technickým stavom predmetu kúpy,
b) si nevymieňuje osobitné vlastnosti predmetu kúpy,
c) nežiada od predávajúceho doklady od predmetu kúpy.

V.

(1) Kupujúca je oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak niektoré ubezpečenie predávajúceho 
uvedené v bode II. sa preukáže nepravdivým. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, 
ak kupujúca nezaplatí kúpnu cenu ani do 15 dní odo dňa splatnosti. Predávajúca nemôže od 
zmluvy odstúpiť po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

(2) Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od samého začiatku. Po zrušení zmluvy 
predávajúci je poviimý vrátiť prijatú kúpnu cenu a kupujúca je povinná vrátiť predmet kúpy v 
právnom stave, v akom ho prevzala.

(3) Zamietnutím návrhu o povolenie vkladu vlastníckeho práva alebo zastavením konania o 
povolenie vkladu vlastníckeho práva nastávajú právne účinky zrušenia zmluvy.

VI.

(1) Návrh o povolenie vkladu vlastníckeho práva podá predávajúci do 14 dní po úplnom 
zaplatení kúpnej ceny.

(2) Správny poplatok za podanie návrhu o povolenie vlastníckeho práva hradí predávajúci.

(3) Zmluva je účirmá dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.

(4) Prevod nehnuteľnosti bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva Obce Pohronský 
Ruskov dňa 18.7.2022 č. 59/2022 z dôvodu hodného osobitného zreteľa: nehnuteľnosti neboli 
predané v dvoch kolách verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej obcou na uzavretie kúpnej 
zmluvy na ich odpredaj. Zámer predať nehnuteľnosti týmto spôsobom predávajúci zverejnil 
dňa 30.6.2022 najmenej 15 dní počas celej tejto doby pred schvaľovaním prevodu obecným 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej intemetovej stránke.

(5) Zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každý účastník obdrží 1 rovnopis a 2 
rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Levice katastrálny odbor.
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(6) Zmluva sa môže meniť alebo zrušiť dohodou len v písomnej forme.

(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe vlastnej slobodnej a vážnej 
vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si 
prečítali, jej obsah rozumejú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Pohronský Ruskov, dňa 03. 08. 2022

Márie Dreveňáková
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