
Kúpna zmluva
o prevode pozemkov - parcely „C" č. 216/5 v časti a parcely „C" č. 216/8 v celosti, obe v k. ú. Miloslavov,
medzi Tatianou Csolleovou a Danou Maralíkovou ako predávajúcimi a Obcou Miloslavou ako kupujúcim

KÚPNA ZMLUVA 
O PREVODE VLASTNÍCTVA POZEMKOV

uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „OZ“) medzi zmluvnými stranami :

Predávajúci:

Predávajúca 1

Meno a priezvisko: Tatiana Csolleová, rodená Zgodavová
Trvalé bytom: Blažov 59, 929 01 Kútnikv. Slovenská renuhlika
Dátum narodenia:

(ďalej ako „Predávajúca 1“)
Predávajúca 2

(Predávajúca 1 a Predávajúca 2 ďalej spolu ako „Predávajúci“)

Meno a priezvisko: Mgr. Dana Maralíková, rodená Zgodavová
Trvalé bytom: Niva 198, Staŕeč, Česká republika
Dátum narodenia:

(ďalej ako „Predávajúca 2“)

Kupujúci

Pozemky a rozdelenie parcely geometrickým plánom

Názov: Obec Miloslavov
Sídlo:
IČO
Právna forma:

Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
00 304 948
obec

Štatutárny orgán: Milan Baďanský, starosta 
(ďalej ako „Kupujúci“)

Článok I

1.1 Predávajúca 1 ako spoluvlastnícka so spoluvlastníckym podielom /z a Predávajúca 2 ako 
spoluvlastníčka so spoluvlastníckym podielom 'A sú spoluvlastníčkami nasledovných pozemkov:

■ parcely registra „C“ č. 216/5 v k. ú. Miloslavov, o výmere 315 m2, druh pozemku záhrada,
■ parcely registra „C“ č. 216/8 v k. ú. Miloslavov, o výmere 824 m2, druh pozemku záhrada,

ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Senec, Katastrálny odbor, na L V č. 503, 
pre okres Senec, obec Miloslavov, v katastrálnom území Miloslavov.

1.2 Geometrickým plánom č. 2/2020, vyhotoveným GRA, s.r.o., Kazanská 19, 82106 Bratislava, 
IČO: 50745948, zo dňa 17.01.2020, overeným dňa 27.01.2020 pod č.Gl-91/20 došlo k rozdeleniu 
parcely registra „C“ č. 216/5 v k. ú. Miloslavov, o výmere 315 m2, druh pozemku záhrada, ktorá je 
zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Senec, Katastrálny odbor, na LV č. 503, pre okres 
Senec, obec Miloslavov, v katastrálnom území Miloslavov tak, že predmetná parcela bola rozdelená 
na dve časti a z pôvodnej parcely bola oddelená nová parcela, pričom nový stav vytvorený 
geometrickým plánom je nasledovný:

■ parcela registra „C“ č. 216/5 v k. ú. Miloslavov, o výmere 167 m2, druh pozemku záhrada, a
■ parcela registra „C“ č. 216/11 v k. ú. Miloslavov, o výmere 148 m2, druh pozemku záhrada, 

zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Senec, Katastrálny odbor, na LV č. 503, pre okres 
Senec, obec Miloslavov, v katastrálnom území Miloslavov, sú v podielovom spoluvlastníctve oboch 
Predávajúcich, každej so spoluvlastníckym podielom o veľkosti 'A.
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Článok II
Predmet zmluvy (kúpy)

2.1 Predávajúca 1 ako spoluvlastnícka s podielom 'Z- a Predávajúca 2 ako spoluvlastnícka 
s podielom Yz predávajú Kupujúcemu svoje spoluvlastnícke podiely na parcele registra „C“ č. 
216/8 v k. ú. Miloslavov, o výmere 824 m2, druh pozemku záhrada, ktorá je zapísaná v katastri 
nehnuteľností Okresného úradu Senec, Katastrálny odbor, na LV č. 503, pre okres Senec, obec 
Miloslavov, v katastrálnom území Miloslavov a Kupujúci kupuje túto parcelu do svojho výlučného 
vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcim kúpnu cenu podľa tejto zmluvy.

2.2 Predávajúca 1 ako spoluvlastnícka s podielom !6 a Predávajúca 2 ako spoluvlastnícka 
s podielom 'ä predávajú Kupujúcemu svoje spoluvlastnícke podiely na parcele registra „C“ č. 
216/5 v k. ú. Miloslavov, ktorá na základe nového stavu vytvoreného geometrickým plánom 
podľa bodu 1.2 tejto zmluvy má výmeru 167 m2, druh pozemku záhrada, ktorá je zapísaná v katastri 
nehnuteľností Okresného úradu Senec, Katastrálny odbor, na LV č. 503, pre okres Senec, obec 
Miloslavov, v katastrálnom území Miloslavov a Kupujúci kupuje túto parcelu do svojho výlučného 
vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcim kúpnu cenu podľa tejto zmluvy.

2.3 Vzhľadom na vyššie uvedené Kupujúci kupuje a nadobúda do svojho výlučného vlastníctva:

i) parcelu registra „C“ č. 216/8 v k. ú. Miloslavov, o výmere 824 m2, druh pozemku záhrada, ktorá 
je zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Senec, Katastrálny odbor, na LV č. 503, pre 
okres Senec, obec Miloslavov, v katastrálnom území Miloslavov, v celosti v podiele 1/1, a
ii) parcelu registra „C“ č. 216/5 v k. ú. Miloslavov, ktorá na základe nového stavu vytvoreného 
geometrickým plánom podľa bodu 1.2 tejto zmluvy má výmeru 167 m2, druh pozemku záhrada, 
ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Senec, Katastrálny odbor, na LV č. 503, 
pre okres Senec, obec Miloslavov, v katastrálnom území Miloslavov, v celosti v podiele 1/1,

a to vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva.

2.4 Geometrický plán podľa bodu 1.2 tejto zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.5 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcim kúpnu cenu podľa článku III tejto Zmluvy.

Článok III 
Kúpna cena

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci za nehnuteľnosti podľa článku II zmluvy zaplatí:
i) Predávajúcej 1 kúpnu cenu vo výške 37.080,00 EUR (slovom tridsaťsedemtisícosemdesiat eur) za 
podiel o veľkosti % na parcele registra „C“ č. 216/8 v k. ú. Miloslavov, o výmere 824 m2, druh 
pozemku záhrada, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Senec, Katastrálny 
odbor, na LV č. 503, pre okres Senec, obec Miloslavov, v katastrálnom území Miloslavov; a
i i) Predávajúcej 2 kúpnu cenu vo výške 37.080,00 EUR (slovom tridsaťsedemtisícosemdesiat eur) 
za podiel o veľkosti Yz na parcele registra „C“ č. 216/8 v k. ú. Miloslavov, o výmere 824 m2, druh 
pozemku záhrada, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Senec, Katastrálny 
odbor, na LV č. 503, pre okres Senec, obec Miloslavov, v katastrálnom území Miloslavov; a
iii) Predávajúcej 1 kúpnu cenu vo výške 7.515,00 EUR (slovom sedemtisícpäťstopätnásť eur) za 
podiel o veľkosti Yz na parcele registra „C“ č. 216/5 v k. ú. Miloslavov, ktorá na základe nového 
stavu vytvoreného geometrickým plánom podľa bodu 1.2 tejto zmluvy má výmeru 167 m2, druh 
pozemku záhrada, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Senec, Katastrálny 
odbor, na LV č. 503, pre okres Senec, obec Miloslavov, v katastrálnom území Miloslavov; a
iv) Predávajúcej 1 kúpnu cenu vo výške 7.515,00 EUR (slovom sedemtisícpäťstopätnásť eur) za 
podiel o veľkosti Yz na parcele registra „C“ č. 216/5 v k. ú. Miloslavov, ktorá na základe nového 
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stavu vytvoreného geometrickým plánom podľa bodu 1.2 tejto zmluvy má výmeru 167 m2, druh 
pozemku záhrada, ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností Okresného úradu Senec, Katastrálny 
odbor, na LV č. 503, pre okres Senec, obec Miloslavov, v katastrálnom území Miloslavov.

3.2 Kúpna cena uvedená v bode 3.1 tejto zmluvy vychádza z dohody oboch zmluvných strán na 
základe znaleckého posudku č. 109/2019 zo dňa 14.11.2019, vypracovaný znalcom Ing. Margaréta 
Zadražilová, 930 41 Hviezdoslavov 120, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností a odvetvie pozemné stavby, vo veci ohodnotenia pozemkov vrátane príslušenstva v k. ú. 
Miloslavov, parcely č. 216/8 a 216/5, pre účely uzavretia kúpno-predajnej zmluvy.

3.3 Zo znaleckého posudku podľa bodu 3.2 tejto zmluvy vyplýva, že hodnota jedného metra 
štvorcového parciel, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, je suma 69,44 EUR. Kúpna cena jednotlivých 
podielov podľa bodu 3.1 tejto zmluvy po dohode zmluvných strán bola stanovená na 90,00 EUR za 
m2 a bola vypočítaná nasledovne:

i) pri podiely na parcele 216/8 podľa bodu 3.1 i) tejto zmluvy ide o výmeru 412 m2 pripadajúcu na 
podiel Vi z celej parcely o výmere 824 m2, preto výpočet je: 412 (m2) x 90,00 EUR = 37.080,00 EUR;
ii) pri podiely na parcele 216/8 podľa bodu 3.1 ii) tejto zmluvy ide o výmeru 412 m2 pripadajúcu na 
podiel ’Z z celej parcely o výmere 824 m2, preto výpočet je: 412 (m2) x 90,00 EUR = 37.080,00 EUR;
iii) pri podiely na parcele 216/5 podľa bodu 3.1 iii) tejto zmluvy ide o výmeru 83,5 m2 pripadajúcu na 
podiel !4 z celej parcely o výmere 167 m2, preto výpočet je: 83,5 (m2) x 90,00 EUR = 7.515,00 EUR;
iv) pri podiely na parcele 216/5 podľa bodu 3.1 iv) tejto zmluvy ide o výmeru 83,5 m2 pripadajúcu na 
podiel Vi z celej parcely o výmere 167 m2, preto výpočet je: 83,5 (m2) x 90,00 EUR = 7.515,00 EUR;

3.4 Kupujúci zaplatí Predávajúcej 1 kúpnu cenu vo výške 44.595,00 EUR (t.j. súčet sumy 37.080,00
EUR + sumy 7.515,00 EUR) bankovým prevodom na bankový účet Predávajúcej 1 vedený vo VÚB 
banke, IBAN: SKBX a to do 15 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3.5 Kupujúci zaplatí Predávajúcej 2 kúpnu cenu vo výške 44.595,00 EUR (t.j. súčet sumy 37.080,00
EUR + sumy 7.515,00 EUR) bankovým prevodom na bankový účet Predávajúcej 1 vedený v Českej 
sporiteľni, IBAN: X, a to do 15 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Článok IV
Stav nehnuteľností tvoriacich predmet kúpy

4.1 Kupujúci pred podpisom tejto zmluvy vykonal obhliadku prevádzaných nehnuteľností a oboznámil 
sa s ich stavom a v takomto stave tieto nehnuteľnosti kupuje po zohľadnení vyhlásení Predávajúcich 
podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.

4.2 Predávajúca 1 a Predávajúca 2 každá za seba vyhlasuje, že:

i) na prevádzaných nehnuteľnostiach (parcelách) nie sú zriadené žiadne ťarchy, neviaznu žiadne dlhy, 
záložné práva, vecné bremená ani iné právne povinnosti;
i i) nie sú im známe žiadne skutočnosti o tom, že by ktokoľvek spochybňoval alebo mohol 
spochybňovať ich vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam z akéhokoľvek dôvodu;
iii) nemajú dlhy alebo akékoľvek záväzky, ktoré by boli predmetom exekúcie alebo súdneho sporu 
alebo obdobného konania (arbitážne alebo rozhodcovské konanie);
iv) nie je voči nim vyhlásený konkurz a podľa ich vedomostí ani podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu a podľa ich vedomostí ich majetková situácia nedáva dôvod predpokladať, že by im hrozilo 
konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie v najbližších rokoch;
v) nevedie sa žiadne konanie pred súdom (t.j. žiaden súdny spor) alebo obdobné konanie, ktoré by sa 
priamo alebo nepriamo týkalo alebo mohlo týkať nehnuteľností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy;
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vi) nie je im známa žiadna taktická alebo právna vada predmetných nehnuteľností;
vii) nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by ohrozovali ich spôsobilosť právne konať.

4.3 Kupujúci vyhlasuje, že disponuje finančnými prostriedkami na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny.

Článok V
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy v prospech 
Kupujúceho podajú ako spoločný návrh na vklad do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy, pričom náklady spojené s osvedčením podpisov Predávajúcich znášajú Predávajúce a náklady 
spojené s platením správneho poplatku za vkladové konanie znáša Kupujúci.

5.2 Zmluvné strany sa zaväzujú si poskytnúť maximálnu súčinnosť v súvislosti s uzavretím tejto 
zmluvy a následným návrhom na vklad vlastníckeho práva Kupujúceho k prevádzaným 
nehnuteľnostiam podľa tejto zmluvy. V prípade prerušenia predmetného katastrálneho konania sa 
obidve zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si vzájomne súčinnosť pri odstránení vád uvedeného 
konania a sú povinné bezodkladne a bezodplatne spolupracovať na odstránení akýchkoľvek 
nedostatkov tak, aby boli prípadné nedostatky alebo vady odstránené v lehote uvedenej príslušným 
okresným úradom na ich odstránenie.

5.3 V prípade, ak sa prevod vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam podľa tejto zmluvy po 
jej podpise neuskutoční (zmarí), resp. ak príslušný Okresný úrad Senec, Katastrálny odbor, zamietne 
vykonanie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech Kupujúceho, zaväzujú sa 
zmluvné strany v lehote do 14 dní odo dňa právoplatnosti takéhoto rozhodnutia okresného úradu túto 
zmluvu dohodou zrušiť a súčasne uzavrieť novú zmluvu v znení vychádzajúcom zo znenia tejto 
zmluvy tak, aby boli odstránené len dôvody, pre ktoré bol vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností zmarený.

5.4 Ak by vzniklo dôvodné podozrenie alebo by sa zistila neplatnosť alebo nevykonateľnosť 
niektorého ustanovenia tejto zmluvy, zostávajú v platnosti ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné 
strany sa zaväzujú bezodkladne odstrániť akékoľvek takéto nedostatky v súlade so zmyslom a účelom 
potenciálne neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia tejto zmluvy tak, aby zmluva zodpovedala 
platným právnym predpisom, ako aj dobrým mravom. Obdobne sa postupuje aj pri odstránení 
preklepov, omylov v písaní alebo iných zrejmých nesprávností, ak to bude vhodné alebo potrebné.

5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že na adresách uvedených v tejto zmluve riadne preberajú a budú 
preberať poštové zásielky a v prípade zmeny tejto skutočnosti sa zaväzujú informovať druhú zmluvnú 
stranu o novej adrese trvalého bydliska alebo sídla alebo o inej doručovacej adrese.

5.6 Kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak začne alebo bude prebiehať akýkoľvek 
súdny spor alebo súdne konanie, arbitráž, rozhodcovské, exekučné alebo správne konanie alebo 
akékoľvek iné konanie, ktoré by sa týkalo predávaných pozemkov podľa tejto zmluvy alebo ich časti 
a/alebo ak sa ktorékoľvek vyhlásenie Predávajúcich podľa bodu 4.2 tejto zmluvy ukáže ako 
nepravdivé.

5.7 Predávajúci majú právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak Kupujúci neuhradí kúpnu cenu 
podľa tejto zmluvy.

5.8 Odstúpenie od zmluvy účastníkom zmluvného vzťahu musí mať písomnú formu a musí byť 
doručené druhej zmluvnej strane.
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Článok VI
Záverečné ustanovenia

6.1 Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený s predmetom zmluvy nakladať. Účastníci zmluvného 
vzťahu vyhlasujú, že zmluva obsahuje podstatné náležitosti, právny úkon je urobený v predpísanej 
ťonne. prejavy vôle zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť alebo 
právo nakladať s predmetom prevodu vlastníckeho práva nie je obmedzená, zmluva neodporuje 
zákonu, zákon neobchádza a neprieči sa dobrým mravom.

6.2 Táto zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany svojim podpisom 
potvrdzujú, že obsah tejto zmluvy je v súlade s ich vôľou, že nebola uzatvorená v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok.

6.3 Právne účinky vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho podľa tejto zmluvy vzniknú na 
základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení Okresným úradom Senec, Katastrálny odbor.

6.4 Súhlas s prevodom vlastníctva nehnuteľností, ktoré sú predmetom prevodu vlastníckeho práva 
podľa tejto zmluvy udelilo Obecné zastupiteľstvo Obce Miloslavov na svojom zasadnutí dňa

0í>. M)1jO uznesením č. Zr/AóCč

6.5 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých 2 budú doručené na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na príslušný úrad a po jednom vyhotovení obdrží každý 
z účastníkov zmluvy.

6.6 Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:
a) Obec Miloslavov zverejní na webovom sídle obce, alebo
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže 
účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.

6.7 O zverejnení zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Obec Miloslavov ako 
Kupujúci účastníkovi zmluvy na požiadanie vydá potvrdenie o zverejnení zmluvy.

6.8 Prílohy: GP č. 2/2020, vyhotoveným GRA, s.r.o. Kazanská 19, 821 06 Bratislava, IČO: 50745948, 
zo dňa 17.01.2020, overeným dňa 27.01.2020 pod č.G 1 -91 /20.

Predávajúci 1:

V (1ňa.....

Tatiana Csôlleová

Predávajúci 2:

V  d ň a Z... .

Kupujúci:

V Miloslavove dňa

Milan Baďanskv-starosta

. Dana tvíai ai iiw v <x
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Spoplaiitcnc v zmysle zákona 
Ni< Si< č. 145/1995 Z. z. 
o spiíTvnsch poplatkoch

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností

Vyhotovíte*

G R A, s.r.o.
Kra

Bratislavský

Okres

Senec

Obec

Miloslavov
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lC°: 50 745 948 GEOMETRICKY PLAŇ na rozdelenie parciel č 216/5, 11
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D o te raj š í stav
Číslo

parcely

PK KN

216/5

Výmera Druh 
pozemku

ha m2

315

315

záhrada

Legenda: kód spôsobu využívania

VÝKAZ VÝMER
Zmeny Nový stav

k 
parcele 

číslo

od 
parcely 
číslo

Stav právny je totožný s registrom
C KN

Číslo 
parcely

Výmera
Druh 

pozemku
Vlastník, 

(iná opráv osoba) 
adresa, (sídlo)

ha m2 kód

216/5 167 záhrada doterajší
4

216/11 148 záhrada doterajší

4

315

■I - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje 
zelenina. ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
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Podľa osvedčovacej knihy č. 63/2020/MK, podpísal /a/ : Tatiana Csôlleová, r.č. 
31ažov 59, Kútniky, ktorého /ej/ totožnosť bola preukázaná: OP číslo

Túto listinu vlastnoručne podpísal/a/.

Správny poplatok zaplatený v hotovosti.

V Miloslavove, dňa 1.2.2020 10:13

Podľa osvedčovacej knihy č. 64/2020/MK, podpísal /a/ : Dana Maralíková,
bytom : Niva 198, Starec, Česká republika, ktorého /ej/ totožnosť bola preukázaná: OP číslo

Túto listinu vlastnoručne podpísal/a/.

Správny poplatok zaplatený v hotovosti.

V Miloslavove, dňa 1.2.2020 10:16




