
K ú p n a      z m l u v a 
 

Čl. I. 

Účastníci 

 

Predávajúci : 

1/ Obec Kvačany 

Sídlo  : Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica 

IČO   : 00315346 

DIČ   : 2020581431 

zastúpený : Jozefom Grúňom, starostom obce 

a 

 

Kupujúci : 

1./ Július Rojček, rodený Rojček, nar. 29.6.1959, rod. číslo                             , bytom                          

, občan SR  

2./ Viera Rojčeková, rodená Bellová, nar. 26.2.1959, rod. číslo                        , bytom                                   

, občianka SR 

3./ Ing. Rastislav Beťko, rodený Beťko, nar. 20.12.1967, rod. číslo                      , bytom                                                            

, občan SR, 

4./ Miroslav Mikuš, rodený Mikuš, nar. 25.9.1982, rod. číslo                                  , bytom                 

, občan SR 

5./ Petra Mikušová, rodená Milošiaková, nar. 5.5.1989, rod. číslo                , bytom                            

, občianka SR 

6./ Mgr. Mária Rypáková, rodená Zarevúcka, nar. 31.3.1963, rod. číslo                    , bytom                            

, občianka SR 

7./ Elena Zarevúcka, rodená Topoľovská, nar. 22.6.1938, rod. číslo                         , bytom                        

, občianka SR 

8./ Marta Borsíková, rodená Kadlecová, nar. 27.8.1938, rod. číslo                            , bytom                                                             

, občianka SR 

 

uzavreli podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto 

 

k ú p n u    z m l u v u  : 

 

Čl. II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1/Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností – stavieb zapísaných na LV č. 376 katastrálne 

územie a obec Kvačany, okres Liptovský Mikuláš a to 

garáže bez súpisného čísla postavenej na pozemku KN-C parc. č. 200/5 k. ú. Kvačany 

garáže bez súpisného čísla postavenej na pozemku KN-C parc. č. 200/22 k. ú. Kvačany 

garáže bez súpisného čísla postavenej na pozemku KN-C parc. č. 200/23 k. ú. Kvačany 

garáže bez súpisného čísla postavenej na pozemku KN-C parc. č. 200/24 k. ú. Kvačany 

garáže bez súpisného čísla postavenej na pozemku KN-C parc. č. 200/25 k. ú. Kvačany 

garáže bez súpisného čísla postavenej na pozemku KN-C parc. č. 200/26 k. ú. Kvačany 

 

2/Predávajúci je ďalej výlučným vlastníkom nehnuteľností – pozemkov zapísaných na LV č. 661 

katastrálne územie a obec Kvačany, okres Liptovský Mikuláš a to 

parc. č. 200/5 výmera 21 m², zastavaná plocha a nádvorie 

parc. č. 200/22 výmera 21 m², zastavaná plocha a nádvorie 

parc. č. 200/23 výmera 21 m², zastavaná plocha a nádvorie 



parc. č. 200/24 výmera 21 m², zastavaná plocha a nádvorie 

parc. č. 200/25 výmera 21 m², zastavaná plocha a nádvorie 

parc. č. 200/26 výmera 21 m², zastavaná plocha a nádvorie. 

 

Čl. III. 

Predmet zmluvy 

 

1/ Predávajúci  touto zmluvou predáva : 

- kupujúcim v 1. a 2. rade garáž bez súpisného čísla postavenú na pozemku parcela KN-C 200/5, k. 

ú. Kvačany, zapísanú na LV č. 376 a pozemok KN-C parc. č. 200/5 výmera 21 m², zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísaný na LV č. 661, k. ú. Kvačany do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 

 

- kupujúcemu v 3. rade garáž bez súpisného čísla postavenú na pozemku parcela KN-C 200/22, k. ú. 

Kvačany, zapísanú na LV č. 376 a pozemok KN-C parc. č. 200/22 výmera 21 m², zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísaný na LV č. 661, k. ú. Kvačany do jeho výlučného vlastníctva, 

 

- kupujúcim v 4. a 5. rade garáž bez súpisného čísla postavenú na pozemku parcela KN-C 200/23, 

k. ú. Kvačany, zapísanú na LV č. 376 a pozemok KN-C parc. č. 200/23 výmera 21 m², zastavaná 

plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 661, k. ú. Kvačany do ich bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov, 

 

- kupujúcej v 6. rade garáž bez súpisného čísla postavenú na pozemku parcela KN-C 200/24, k. ú. 

Kvačany, zapísanú na LV č. 376 a pozemok KN-C parc. č. 200/24 výmera 21 m², zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísaný na LV č. 661, k. ú. Kvačany do jej výlučného vlastníctva, 

 

- kupujúcej v 7. rade garáž bez súpisného čísla postavenú na pozemku parcela KN-C 200/25, k. ú. 

Kvačany, zapísanú na LV č. 376 a pozemok KN-C parc. č. 200/25 výmera 21 m², zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísaný na LV č. 661, k. ú. Kvačany do jej výlučného vlastníctva, 

 

- kupujúcej v 8. rade garáž bez súpisného čísla postavenú na pozemku parcela KN-C 200/26, k. ú. 

Kvačany, zapísanú na LV č. 376 a pozemok KN-C parc. č. 200/26 výmera 21 m², zastavaná plocha 

a nádvorie, zapísaný na LV č. 661, k. ú. Kvačany do jej výlučného vlastníctva. 

 

2/ Kupujúci  v 1. až 8. rade predmet kúpy podľa čl. III. ods.1 tejto zmluvy kupujú za kúpnu cenu a 

podmienok dohodnutých touto zmluvou a to v stave, v akom sa predmet kúpy v dobe uzavretia 

kúpnej zmluvy nachádza. 

 

Čl. IV. 

Kúpna cena, spôsob zaplatenia kúpnej ceny 

 

1/ Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku  č. 38/2019 zo dňa 15.8.2019 znalca 

Ing. Bohuslava Babku tak, že za predmet kúpy sú kupujúci v 1. a 2.rade povinní zaplatiť sumu 404 

eur spoločne a nerozdielne, kupujúci v 3. rade je povinný zaplatiť sumu 404 eur, kupujúci v 4. a 5. 

rade sú povinní zaplatiť sumu 404 eur spoločne a nerozdielne, kupujúca v 6. rade je povinná 

zaplatiť sumu 404 eur, kupujúca v 7. rade je povinná zaplatiť sumu 404 eur a kupujúca v 8. rade je 

povinná zaplatiť sumu 404 eur. 

 

2/ Kupujúci uhradia kúpnu cenu podľa čl. IV. ods.1 zmluvy predávajúcemu v hotovosti pri podpise 

tejto zmluvy.  

 

3/ Kupujúci v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 12/10/2019 zo dňa 22.10.2019 

prijímajú záväzok uhradiť náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy, a to 



náklady spojené s vyhotovením znaleckých posudkov, so spracovaním tejto zmluvy a návrhu na 

vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj úhradu správneho poplatku 

v katastrálnom konaní tak, že kupujúci v 1. a 2.rade zaplatia 1/6-inu týchto nákladov, kupujúci v 3. 

rade zaplatí 1/6-inu týchto nákladov, kupujúci v 4. a 5. rade zaplatia 1/6-inu týchto nákladov 

a kupujúce v 6. rade, 7. rade a 8. rade zaplatia každá po 1/6-ine týchto nákladov, všetci do 5 

kalendárnych dní od ich vyúčtovania do pokladne obce. 

 

V. 

Osobitné dohody 

 

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že nezaplatenie kúpnej ceny riadne a včas  ako aj nezaplatenie 

nákladov súvisiacich s prevodom vlastníckeho práva v zmysle čl. IV. ods. 3 zmluvy, budú 

považovať za rozväzovaciu podmienku právnych účinkov tejto zmluvy. V takom prípade sa na 

zmluvu hľadí, akoby s kupujúcim, ktorý zmluvu porušil, nebola uzavretá a tento je povinný 

nahradiť predávajúcemu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva podľa tejto 

zmluvy.   

 

2/ Kupujúci prehlasuje, že predmet kúpy pozná a osobitné vlastnosti predmetu kúpy nepožaduje.  

 

3/ Predávajúci prehlasuje, že zmluvná voľnosť nie je obmedzená a ku dňu uzavretia tejto zmluvy: 

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

nehnuteľnosť alebo jej časť, ktorá je predmetom tejto zmluvy 

b) neexistujú žiadne nevyporiadané reštitučné nároky, ktoré by sa vzťahovali na nehnuteľnosť 

alebo jej časť, ktorá je predmetom tejto zmluvy 

c) neexistujú žiadne zaťaženia alebo iné práva tretích osôb k nehnuteľnosti alebo jej 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 predmetnú nehnuteľnosť alebo jej časť a zároveň sa 

zaväzuje, že takúto zmluvu v budúcnosti ani neuzavrie, nehnuteľnosť alebo jej časti neprenechá 

do užívania tretej osobe, ani ju inak nezaťaží. 

 

4/ Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy 

neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť alebo neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení 

tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude 

nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým hospodárskym významom. 

 

5/ Zmluvné strany si navzájom dávajú súhlas so spracovaním ich osobných údajov uvedených v 

tejto zmluve v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a to na účely spísania 

tejto zmluvy, jej predloženia príslušným orgánom  a organizáciám, ktoré budú o nej a na jej základe 

rozhodovať alebo overovať údaje. Pri spísaní tejto zmluvy boli použité tieto osobné údaje: meno, 

priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, štátna príslušnosť. 

Doba platnosti použitia osobných údajov účastníkov tejto zmluvy je obmedzená na dobu do 

právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech každého kupujúceho. 

 

6/ Predávajúci Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Kvačany zo dňa 12.9.2019 č. 11/9/2019 

schválil predaj predmetu tejto zmluvy ako prebytočný nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce 

z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s ust. 9a ods.2 a 9a ods.8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Zámer bol zverejnený na webovej stránke obce www.kvacanylm.sk a na úradnej tabuli obce dňa 

16.9.2019. 

 

http://www.kvacanylm.sk/


7/ Predávajúci Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Kvačany konaného dňa 20.11.2019 č. 

12/10/2019 schválil uzatvorenie zmlúv o prevode nehnuteľného majetku obce medzi obcou 

a kupujúcimi v zmysle a za podmienok určených touto zmluvou.  

 

8/ Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

podajú až po riadnom splnení povinností podľa čl. IV. ods. 1 a ods. 3 tejto zmluvy všetkými 

kupujúcimi. 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Kúpna zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle 47a/ 

Občianskeho zákonníka a vecnoprávne účinky dňom vydania rozhodnutia o povolení vkladu do 

katastra nehnuteľností Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor v zmysle § 133 ods. 

2 Občianskeho zákonníka, kedy prechádza na jednotlivých kupujúcich vlastnícke právo k predmetu 

kúpy. 

 

2/ Zmluvné strany prehlasujú, že až do dňa povolenia vkladu do katastra nehnuteľností sú svojimi 

podpismi na tejto kúpnej zmluve vzájomne viazaní. 

  

3/ Kupujúci oznámia zmenu vlastníckych práv správcovi dane z nehnuteľností do 30 dní od 

povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe tejto zmluvy. 

 

4/ Zmluvné strany týmto prehlasujú, že si túto kúpnu zmluvu pred jej podpísaním prečítali a 

zhoduje sa s ich súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi skutočnej vôle, zmluvu  neuzatvorili 

v tiesni ani v omyle a o jej obsahu sa dohodli tak, aby medzi nimi nedošlo k sporom, na dôkaz čoho 

pripojili svoje vlastnoručné podpisy. 

 

5/ Táto zmluva bola vyhotovená v 11-tich rovnopisoch, z ktorých dva sú určené Okresnému úradu 

Liptovský Mikuláš, odbor katastrálny a po jednom obdrží každá zmluvná strana. 

 

 

 

V Kvačanoch, dňa ........................... 

 

     

 

 

       Predávajúci :                                                                             

      Obec  Kvačany 

Zast. Jozef Grúň, starosta  ....................................... 

 

 

                                              

 

 

Kupujúci  v 1.rade 

Július Rojček     .......................................      

 

 

Kupujúca v 2. rade 

Viera Rojčeková   .......................................      



 

 

Kupujúci v 3.rade 

Ing. Rastislav Beťko    .......................................  

 

    

Kupujúci v 4.rade 

Miroslav Mikuš   .......................................      

 

 

Kupujúca v 5.rade  

Petra Mikušová   .......................................      

 

 

Kupujúca v 6.rade 

Mgr. Mária Rypáková  .......................................      

 

 

Kupujúca v 7.rade 

Elena Zarevúcka   .......................................      

 

 

Kupujúca v 8.rade 

Marta Borsíková   .......................................      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 


