
K Ú P N A      Z M L U V A

uzavretá podľa §  588 Občianskeho zákonníka

Zmluvné  strany:

Predávajúci:

Názov: Obec Lovča 
IČO: 00 320 820
Sídlo: Geromettova 95, Lovča, PSČ: 966 21
zastúpený: Ondrej Bahno, starosta obce
bankové spojenie: 5928422/0200

Kupujúci:

Meno a priezvisko: Ján Ziman
Rodné priezvisko: Ziman
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
Trvale bytom: Kľakovská 16/2,  966 81  Žarnovica

Článok I.

1.    Predávajúci   ako výlučný   vlastník   nehnuteľností   predáva  na základe Uznesenia 
Obecného  zastupiteľstva  v  Lovči  č.  19/2012  zo  dňa  16.11.2012  kupujúcemu  nehnuteľnosti 
identifikované  geometrickým plánom č. 35302551-77/2012 (zhotoviteľ GEOTOP, Šoltésovej 
56, Žiar nad Hronom, overenie Správou katastra Žiar nad Hronom dňa 27.08.2012 pod č. 
329/12), a to novovytvorenej  parcely č. 

 časť novovzniknutej CKN 582/1 – záhrada o výmere 89 m2, vytvorená dielom 3 GP z 
pôvodnej EKN parcely  č. 82/1 – zastavané  plochy o výmere 55 492 m2, zapísaná na 
LV č. 1 v k. ú. Lovča

 časť novovzniknutej CKN 582/1 – záhrada, o výmere 41 m2, vytvorená dielom 4 GP 
pôvodnej EKN parcely č. 612, orná pôda  o výmere 1 447 m2, ktorá je zapísaná na  LV 
č. 1 v k. ú. Lovča,

z ktorých častí vzniká CKN parc. č. 582/1, záhrada, o celkovej výmere 130 m2.

Článok II.

1. Kúpna cena predmetu zmluvy je zmluvnými stranami stanovená na základe dohody  vo 
výške 214,50 € (slovom:  dvestoštrnásť Eur 50/100).

2.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  kúpna  cena  bude  zo  strany  kupujúceho  uhradená 
predávajúcemu v hotovosti do pokladnice predávajúceho v deň podpisu zmluvy. 
   



3. Zmluvné strany sa dohodli,  že  správny poplatok za vklad vlastníckeho práva v katastri 
nehnuteľností zaplatí kupujúci.

4. Zmluvným stranám je známa tá skutočnosť, že kupujúci vlastnícke právo k prevádzanej 
nehnuteľnosti  nadobudne  vkladom do katastra nehnuteľnosti.  

Článok III.

1.  Predávajúci  vyhlasuje,  že  mu  nie  sú  známe  žiadne  právne  vady,  závady a poškodenia 
prevádzaných nehnuteľností, na ktoré by mal kupujúceho upozorniť.

2. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom prevádzaných 
nehnuteľností a nehnuteľnosti v tomto stave kupuje.

Článok IV.

1. Zmluvné   strany   prehlasujú,  že  túto  zmluvu  uzavreli  slobodne,  vážne,  určite  a 
zrozumiteľne  v  súlade  so  svojou  vôľou  o  prejave  a  obsahu,  nie  v  tiesni  za  nápadne 
nevýhodných podmienok.

2.   Zmluvné strany  ďalej prehlasujú, že  ich zmluvná voľnosť  nie je  ničím obmedzená.
3. Táto kúpna zmluva bola vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia budú 

predložené Správe katastra v Žiari nad Hronom s návrhom na vklad  a po 2 vyhotoveniach 
obdržia zmluvné strany.

4. Táto  zmluva  bola  po  prečítaní   a   po  pochopení   jej   obsahu  zmluvnými  stranami 
vlastnoručne podpísaná.

V Lovči dňa 23.11.2012

Predávajúci :
.....................................................

                                                                                       Ondrej Bahno
     starosta obce

                                                                                    

Kupujúci :    

..................................................... 
                                                                                         Ján Ziman


