
KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v zmysle ustanovení § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci: RNDr. Vlasta Jakušová, rodená Hírešová

trvalé bytom 851 05 Bratislava ,Holičská 1022/23 
štátna prísl. SR

/ďalej len „predávajúci“/

Kupujúci:
OBEC MILOSLAVOV
Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov, okres Senec 
IČO: 00 304 948
v zastúpení: Milan Baďanský, starosta obce 
číslo účtu 2845514758/0200 VUB a.s.
IBAN SK58 0200 0000 0028 4551 4758

/ďalej len „kupujúci“/

Č1.I.

Úvodné ustanovenia

Predávajúci je titulom uznesenia 1D/754/2016/39, Dnot 74/2016 výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, 
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Miloslavov, obec Miloslavov , vedenej na 
liste vlastníctva Okresného úradu, odboru katastra Senec č. 152 ako parcela registra C KN pre okres 
Senec a to :

• parc.č.221/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 128 m2, podielom 1/1.
• parc.č. 221/6,druh pozemku záhrada o výmere 672 m2
• rodinný dom so súpisným číslom 82 na parcele č.221/5

a to všetko podielom 1/1.



Článok II.

Predmet zmluvy

Predmetom predaja podľa tejto zmluvy je:
nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 152, vedenom na Okresnom úrade Senec, katastrálny 
odbor, pre okres Senec, obec Miloslavov , katastrálne územie Miloslavov: a to :

• pare. registra „C“, parcelné č.221/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 
128 m2,

• pare. registra „C“, parcelné č. 221/6, druh pozemku záhrada o výmere 672 m2,
• rodinný dom so súpisným číslom 82 postavený na parcele č.221/5 

a to všetko podielom 1/1.

(ďalej spolu len „nehnuteľnosť“ alebo „predmet prevodu“).

Predávajúci predáva kupujúcemu za dohodnutú kúpnu cenu nehnuteľnosť, uvedenú v čl.I a II tejto 
zmluvy do jeho výlučného vlastníctva a kupujúci kupuje od predávajúceho nehnuteľnosť do výlučného 
vlastníctva podielom 1/1.

Článok III.
Popis nehnuteľnosti

Presný popis nehnuteľností obsahuje znalecký posudok vypracovaný znalcom z odboru pre odbor 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Stanislavom Klinčokom, Ševčenkova 13,
85101 Bratislava. Znalecký posudok bol vydaný pod číslom 73/2018 dňa 8.11.2018.

Článok IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpna cena bola určená na základe citovaného znaleckého posudku a odsúhlasená obecným 

zastupiteľstvom dňa 07.12.2018 uznesením č. 18/2018 a to vo výške

130.000,-Eur / slovom jedenstotridsaťtisíceur /

Kúpna cena bude vyplatená jednorazovo v plnej výške prevodom na účet predávajúceho
č. účtu SK98 0900 0000 0000 1128 0212

do 14 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.



Článok V.
Osobitné ustanovenia

1/ Predávajúci vyhlasuje, že sa na jeho majetok nezačalo exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia, 
nezačalo vyvlastňovacie konanie, nebolo vydané predbežné opatrenie, ktoré by obmedzovalo alebo 
zakazovalo nakladať s nehnuteľnosťou a nebol podaný návrh na začatie konania o určenie vlastníckeho 
práva k nehnuteľnostiam alebo návrh na konkurz .
2/ Predávajúci vyhlasuje, že predmet prevodu je v jeho výlučnom vlastníctve (1/1) a je jeho jediným 
vlastníkom, ktorého vlastnícke právo nebolo nikým spochybnené a že:
a) na predmete prevodu neviaznu žiadne dlhy, predmet prevodu nie je zaťažený žiadnymi ťarchami,
bremenami, ani právnymi vadami, ani žiadnymi právami tretích osôb, pričom vecné bremeno - právo 
doživotného a bezplatného užívania a bývania v rodinnom dome v prospech Margity Jakušovej 
r.Celleryovej písané k predmetu prevodu na LV 152, k. ú. Miloslavov zaniklo, keďže
oprávnená z vecného bremena zomrela. Osvedčená kópia úmrtného listu Margity Jakušovej 
r.Celleryovej orí prílohu tejto zmluvy.
b) vo vzťahu k predmetu prevodu neprebiehajú žiadne súdne, reštitučné, exekučné, správne ani iné 
konania, ktoré by obmedzovali jeho dispozičné práva alebo v ktorých bol uplatnený akýkoľvek nárok a 
podľa najlepšieho vedomia predávajúceho uplatnenie takéhoto nároku nehrozí;
c) k predmetu prevodu neboli zriadené žiadne predkupné práva, zabezpečovacie prevody práv, opcie, 
nájomné alebo podnájomné zmluvy ani žiadne iné práva alebo dohody alebo zmluvy o budúcej zmluve, 
ktoré by mohli viesť k záväzku zriadiť takéto právo, resp. k zriadeniu takého práva, nebol podaný 
žiaden návrh na vklad, návrh alebo podnet na záznam alebo poznámku, predmet prevodu nebol vložený 
do majetku žiadnej obchodnej spoločnosti ani družstva;
d) predávajúci neuzavrel zmluvu, ktorá je platná a účinná ku dňu podpisu tejto zmluvy a ktorej 
predmetom je prevod vlastníctva ani inú zmluvu, ktorej predmetom je prevod alebo zaťaženie 
predmetu prevodu treťou osobou;
e) predmet prevodu je spôsobilý na riadne užívanie;
f) uzatvorením tejto zmluvy neukráti uspokojenie pohľadávok svojich veriteľov, nakoľko titulom tejto 
zmluvy zapredaj predmetu prevodu obdrží primerané protiplnenie;
g) vo vzťahu k predmetu prevodu neexistujú žiadne neuspokojené nároky tretích osôb, vrátane štátnych 
orgánov ani žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním predmetu prevodu a všetky 
dane, poplatky, pokuty alebo iné odvody, príspevky a zálohy, boli úplne zaplatené.
3/
Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že po podpise tejto zmluvy bude konať, resp. sa zdrží takého konania, 
ktoré by znemožnilo splnenie predmetu tejto zmluvy a vyhlásenia uvedené v ods. 1/ a 2/ tohto článku 
zmluvy budú platné aj v čase nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu prevodu kupujúcim.
4/ V prípade, ak sa niektoré z vyhlásení predávajúceho uvedených v bodoch 1/, 2/ a 3/ tohto článku 
zmluvy ukážu ako nepravdivé, a predávajúci ani v lehote 30 dní od doručenia písomnej výzvy 
kupujúceho nevykoná nápravu potvrdzujúcu uvedené vyhlásenia predávajúceho, kupujúci má právo 
odstúpiť od tejto zmluvy. Zmluvné strany sú v takom prípade povinné vrátiť si navzájom poskytnuté 
plnenia do 7 kalendárnych dní, ako aj uviesť predmet prevodu špecifikovaný v článku I. tejto zmluvy 
do právneho aj faktického stavu, v akom bol pred podpisom tejto zmluvy.
V prípade, že:
a) z akýchkoľvek príčin Okresný úrad Senec, katastrálny odbor, preruší konanie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva, sa zmluvné strany zaväzujú k maximálnej súčinnosti a v lehote stanovenej 
príslušným okresným úradom vykonajú potrebné kroky k povoleniu zápisu vlastníckeho práva,
b) ak z akýchkoľvek príčin bude vklad vlastníckeho práva na príslušnom okresnom úrade zamietnutý 
alebo konanie o vklade zastavené, táto zmluva sa od počiatku ruší a zmluvné strany sú podľa § 457 
Občianskeho zákonníka povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia, a to v lehote do 7 dní odo dňa 
vydania právoplatného rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vklad vlastníckeho práva alebo zastavení 
konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva.



Článok VI.
Nadobudnutie vlastníctva, odovzdanie predmetu prevodu

1/ Kupujúci nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnosti dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení 
vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Okresného úradu Senec, katastrálny odbor; 
dovtedy sú zmluvné strany viazané svojimi prejavmi vôle uvedenými v tejto zmluve.
2/ Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný protokolárne odovzdať predmet prevodu 
kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní po podpise tejto zmluvy. O 
odovzdaní a prevzatí predmetu prevodu spíšu zmluvné strany písomný preberací protokol, v ktorom 
uvedú jeho stav pri prevzatí kupujúcim, prípadné vady a výhrady k tomuto stavu, a stav meračov 
všetkých energií a médií dodávaných do predmetu prevodu alebo na predmet prevodu.

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia

1/ Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia 
v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, pričom vecno-právne účinky nastanú až dňom 
rozhodnutia Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, o povolení vkladu vlastníckeho práva 
v prospech kupujúceho.
2/ Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v 
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
3/ Zmluvné strany si zmluvu pred podpisom prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi.
4/ Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, právny úkon je urobený 
v predpísanej forme a predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený s nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom 
zmluvy nakladať.
5/ Poplatok za vklad vlastníckeho práva znáša kupujúci, ktorý je oprávnený podať aj návrh na vklad 
tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.
6/ Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 sú určené pre Okresný úrad Senec a po jednom 
vyhotovení pre predávajúceho a kupujúcich.

7/ Vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky.

V Miloslavove, dňa:

Predávajúci : VWII^ci:

Príloha: Osvedčená kópia úmrtného listu Margity Jakušovej
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ÚMRTNÝ LIST
Č.:

V knihe úmrtí matričného úradu
Dunajská Lužná

V

dňa

Dunajskej Lužnej

19.03.2018

Edita Žúrková

méŕio ä priezvisko matrikára

'■^ČNÝ

pdcípis

T) T MV SR 27-006 1/2011 0276167


