
Kúpna zmluvaKúpna zmluva
uzavretá  v zmysle § 588 a násl. Občianskeho zákonníka 

medzi:

Zmluvné strany

1/ Predávajúci:    COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 
                              Svätotrojičné nám. 22,  963 01 Krupina

     zapísané v Obch. registri Okr. súdu B.Bystrica, vl. č. 80/S,
                              v zastúpení:     Ing. Jozef Vahančík, predseda predstavenstva,
                                                     Ing. Pavel  Koľ, člen predstavenstva

     IČO:    00169021
     IČ pre DPH:    SK2020473950

                              Bankové spojenie : SLSP, a.s. pobočka Krupina
                              č. účtu :    71636663/0900                          
 

2/ Kupujúci:      Obec   Selce
                            Selčianska cesta 132,  976 11  Selce
                            v zastúpení :           Božena Zázrivcová, starostka obce

   IČO:  00313807                     
                            Bankové spojenie : Prima banka, pobočka Banská Bystrica
                            č. účtu :  1200489001/5600                                        

I.
Predávajúci COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo je vlastníkom nehnuteľnosti  - 

pozemku  parc.  KN-C  č.  822/1  v celosti  v obci  Selce,  KÚ  Selce.  Predávajúci  odpredáva 
a kupujúci  Obec  Selce  kupuje   do  svojho  výlučného  vlastníctva  nehnuteľnosti  vytvorené 
geometrickým  plánom  č.  31628826-14/2014  vyhotovenom  firmou  GEOPOZ,  s.r.o.  Banská 
Bystrica dňa 7.2.2014 a overenom Ing. Martinom Hulinom, OÚ B. Bystrica, odbor katastrálny 
dňa 19.2.2014 pod číslom 149/2014 nasledovne: 
a/  pozemok v rozsahu dielu 1,  ktorý podľa geom. plánu oddelením od parcely KN-C č. 
822/1 tvorí novovytvorenú parcelu KN-C č. 822/12, zastavaná plocha o výmere 371 m2, 
b/ pozemok v rozsahu dielu 2, ktorý podľa geom. plánu oddelením od parcely KN-C č. 
822/1 tvorí novovytvorenú parcelu KN-C č. 822/13, zastavaná plocha o výmere 99 m2, 
c/  pozemok v rozsahu dielu 3,  ktorý podľa geom. plánu oddelením od parcely KN-C č. 
822/1 tvorí novovytvorenú parcelu KN-C č. 822/14, zastavaná plocha o výmere 9 m2,
d/ pozemok v rozsahu dielu 4, ktorý podľa geom. plánu tvorí novovytvorenú parcelu KN-C 
č. 822/15, zastavaná plocha o výmere 215 m2 v obci Selce, KÚ Selce. Nehnuteľnosť je vedená 
v KN na liste vlastníctva č. 1106, KÚ Selce v celosti na meno predávajúceho. 

II.
Obidve zmluvné strany sa vzájomne dohodli  na kúpnej cene nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. tejto 
zmluvy vo výške 3.470.- €, /slovom: tritisícštyristosedemdesiat EURO./.



III.
Kúpnu cenu uvedenú v čl. II. tejto zmluvy kupujúci zaplatí na účet predávajúceho v termíne do 5. 
dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy. V prípade nezaplatenia celej kúpnej ceny do uvedeného 
termínu má predávajúci právo od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť.

IV.
Kúpa uvedenej nehnuteľnosti bola schválená v Obecnom zastupiteľstve v obci Selce uznesením. 
č. 28/2014, na  zasadnutí ObZ dňa 27.6.2014. 

V.
Predávajúci vyhlasuje, že predmet  kúpnej zmluvy identifikovaný v čl.  I. tejto zmluvy je jeho 
vlastníctvom a že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy a bremená. 

VI.
Kupujúci vyhlasuje, že so stavom predávanej nehnuteľnosti bol oboznámený na mieste samom, 
kupuje ju v takom stave, v akom sa ku dňu podpísania kúpnej zmluvy nachádza. 

VII.
Kupujúci  berie  na  vedomie,  že  vlastníctvo  k uvedenej  nehnuteľnosti  nadobudne až  vkladom 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Správne poplatky vyplývajúce z podania návrhu na vklad vlastníckeho práva  uhradí kupujúci. 
Obidve  zmluvné  strany sa  vzájomne  dohodli,  že  návrh  na  vklad  vlastníctva  do  KN podajú 
spoločne a to do 3 dní po zaplatení celej kúpnej ceny podľa čl. II. tejto zmluvy. 

VIII.
Táto  kúpna  zmluva  nadobudne  právoplatnosť  jej  podpisom  obidvoma  zmluvnými  stranami 
a účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností. 

IX.
Zmluvné strany vyhlasujú,  že  si  zmluvu  riadne  prečítali,  porozumeli  jej,  že  nebola  uzavretá 
v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

X.
Táto  zmluva  bola  vyhotovená  v 4  exemplároch,  z ktorých  1  exemplár  preberá  kupujúci,  l 
exemplár  preberá  predávajúci  a 2  exempláre  budú  použité  pre  vklad  vlastníckeho  práva  do 
katastra nehnuteľností.

V Krupine dňa :  ...................... .

Predávajúci :                                                                 Kupujúci :

...........................................................................              ...........................................................
Ing. Jozef Vahančík, predseda predstavenstva              Božena Zázrivcová, starostka obce

..........................................................................
Ing. Pavel Koľ, člen predstavenstva
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