
Kúpna zmluva s vecným bremenom 

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

v znení neskorších predpisov 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Obec Kríže, 

zastúpená  Oľgou Dutkovou, starostkou obce 

086 04 Kríže č. 8 

IČO:00322202 

DIČ:2020623198 

Bankové spojenie: VUB banka, Bardejov 

IBAN:SK89 0200 0000 0000 1092 4522 

VS:3052018 

ŠS: 

( ako „predávajúci“) 

 

a  

 

RNDr. Marián Fabian, CSc. rod. Fabian 

Dátum narodenia: 25. 12. 1949 

Rodné číslo: 491225/105 

Trvale bytom: Fatranská 3, 040 11 Košice, 

 

PhDr. Nadežda Fabianová CSc., rod. Dzurendová 

Dátum narodenia: 4.11. 1951 

Rodné číslo: 516104/334 

Trvale bytom: Fatranská 3, 040 11 Košice, 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

a predávajúci spolu s kupujúcimi (ďalej len „zmluvné strany“) 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“): 

 

Článok I  

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných: 

 

- na liste vlastníctva č. 248 vedenom Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor: 

pozemok registra KN C, parcelné číslo 536/17 o výmere 406 m2, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria nachádzajúci sa v katastrálnom území Kríže, obec Kríže, okres 

Bardejov, 

 

- na liste vlastníctva č. 2 vedenom Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor, 

pozemok registra KN C, parcelné číslo 538/6 o výmere 162m2  druh pozemku : zastavané 



plochy a nádvoria nachádzajúci sa v katastrálnom území Kríže, obec Kríže, okres 

Bardejov. 

 

2. Predávajúci ako výlučný vlastník predáva a kupujúci kupujú do bezpodielového 

spoluvlastníctva nehnuteľnosti špecifikované v bode 1. 

 

3. Majetkový prevod bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Kríže dňa 30.05. 2018 

uznesením č. 03/2018 v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu 

a prejazdu, súčasťou ktorého je vybudovanie miestnej komunikácie na pozemku parc. č. 

536/17 v prospech obce Kríže, a to bezodplatne. 

 

5. Oprávnený a povinní z vecného bremena podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia so 

zriadením vecného bremena. 

 

Článok II  

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1. Predávajúci predáva nehnuteľnosti podľa čl. I tejto zmluvy so všetkými súčasťami 

a príslušenstvom, právami a povinnosťami za celkovú cenu 1 970,00 Eur (slovom: 

jedentisícdeväťstosedemdesiat Eur) v zmysle znaleckého posudku číslo 43/2018, ktorý 

vypracoval Ing. Jozef Fedorko, J. Matušku č. 8, 085 01 Bardejov, ev. č. 910737.  

 

2. Kúpnu cenu podľa bodu.1 tohto článku sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu 

najneskôr do 10 dní od platnosti tejto kúpnej zmluvy na účet predávajúceho č. ú. IBAN: SK89 

0200 0000 0000 1092 4522, VS: 3052018ŠS: ........, ktorý je vedený v VUB banke, Bardejov.  

 

3. Nesplnenie povinnosti kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, je dôvodom na 

odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. 

 

4. Návrh na vklad vlastníckeho práva a a práva vyplývajúceho z vecného bremena podľa čl. 

III. tejto zmluvy podá kupujúci do 14 dní od vyplatenia kúpnej ceny nehnuteľností a po 

pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho po podpísaní kúpnej zmluvy. 

 

5. Kupujúci za zaväzuje uhradiť náklady spojené s prevodom nehnuteľností a vkladu 

vecného bremena do katastra nehnuteľností. 

 

 

Článok III 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy nevykazuje žiadne právne vady, ktoré by mu 

bránili alebo ho obmedzovali v nakladaní s predmetom kúpy. Na predmete kúpy neviaznu 

žiadne záložné práva alebo vecné bremená, okrem bremena dohodnutého v tejto kúpnej 

zmluve,  prípadne iné práva tretích osôb obmedzujúce jeho vlastnícke práva. 

  



 

2. Predávajúci rovnako vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy:  

a) neexistujú žiadne splatné a nesplnené daňové povinnosti, ktoré by sa vzťahovali na 

predmet kúpy alebo jeho časť,  

b) neexistujú žiadne nevysporiadané reštitučné nároky, ktoré by sa vzťahovali na predmet 

nehnuteľnosti alebo jeho časť,  

c) neexistujú žiadne zaťaženia alebo iné práva tretích osôb k predmetu kúpy alebo jeho 

časti, ku ktorých vzniku nie je potrebný zápis v katastri nehnuteľností, najmä práva nájomné,  

d) neexistuje žiadna právne účinná zmluva o budúcej zmluve alebo kúpna zmluva, ktorou by 

sa zaviazal previesť, alebo ktorou by previedol predmet kúpy alebo jeho časť a zároveň sa 

zaväzuje, že takúto zmluvu v budúcnosti ani neuzavrie, predmet kúpy alebo jeho časť 

neprenechá do užívania tretej osobe, ani ho inak nezaťaží.  

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1 V prípade, ak Okresný úrad  Bardejov, katastrálny odbor nevykoná vklad vlastníckeho 

práva podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností z dôvodu akýchkoľvek ňou označených 

chýb, zaväzujú sa obidve zmluvné strany tieto chyby odstrániť najneskôr do 7. dní po 

obdržaní vyrozumenia tohto úradu.  

 

2. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu všetku potrebnú súčinnosť pri prevode 

vlastníckeho práva k predmetu kúpy, ktorá spočíva najmä v informovaní kupujúceho o 

všetkých podstatných skutočnostiach s prevodom súvisiacich, ako aj vo vykonaní všetkých 

úkonov potrebných na realizáciu predmetného prevodu.  

 

3. Odo dňa podpisu tejto zmluvy sú zmluvné strany viazané prejavmi svojej vôle vyjadrenými 

v tejto zmluve, t. j. nemôžu od tejto zmluvy odstúpiť bez preukázania závažného porušenia 

tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.  

 

Článok V 

Nadobudnutie vlastníctva 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy 

v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.  

 

2. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je oprávnený podať kupujúci.  

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany svojim podpisom Zmluvy zároveň potvrdzujú, že sú oprávnení 

s predmetom prevodu disponovať a sú oprávnení predmet prevodu bez obmedzenia 

nadobudnúť do svojho vlastníctva, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle 

sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je ničím 

obmedzená. 

 

2. Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 



 

3. Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami 

všeobecne záväzných právnych predpisov, a príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

 

4. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo 

neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných 

ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení Zmluvy a na 

vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 

približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy zmluvné strany túto otázku 

brali do úvahy. 

 

5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísania zmluvnými stranami. Účinky prevodu 

vlastníckeho práva k Predmetu prevodu podľa Zmluvy nastávajú dňom právoplatnosti 

rozhodnutia Okresného úradu v Bardejove, katastrálneho odboru o povolení vkladu 

vlastníckeho práva k predmetu prevodu do katastra nehnuteľností podľa Zmluvy. 

 

6. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že Zmluva je 

zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v 

tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

8. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho jeden rovnopis pre kupujúceho, jeden 

rovnopis pre predávajúcich a štyri rovnopisy pre Okresný úrad  Bardejove katastrálny odbor. 

 

                                                             

                                                            

 

Na Krížoch dňa ........ 

 

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

                                                                                                       Podpis  predávajúceho                                                    

  

 

 

V Košiciach dňa                                                            .....................................................  

                                                                                                      Podpisy kupujúcich                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 


