
rÚpna ZMLUvA
uzavtetáv zmysle $ 588 a nasl. občianskeho zákonníka

ktorú uzavreli dolu uvedeného dňa, mesiaca a roku účastrríci :

1l obec D o j č , IČo : 00 309 508, sídlo: obecný urad č. 125, 906 02 Dojč
zastup etá staro stkou obce :

Ing. Katarínou Jankovičovou, rcr. I2.2.l978, bytom 906 02Dojš: ě.97

-ako predávajúci

2/ Dušan č el ú s tka rod. Čelústka, nar. 28.12.1977,r.č,.
trvale býom Dojč 102, psč. 906 02, oběan SR

3l amanželkaMartina Č e l ú s tko v á rod. Mikulová,nar.19.1.1985, r.č'
trvďe bytom Dojč252,psč. 906 02, občan SR

-ako kupujúci

zatychto podmienok:

I.

Predmet zmluvy
1. Predávajúci, obec Dojč, je vlastníkom nehnutel'nosti, zapísanej na Katastrálnom urade

Tmava, Správa katastra Senica, obec Dojč, katastrálne územie Dojč, v LV č. 912 ako :

pozemok parcela č,. 151ll zastavané plochy a nádvoria vo qýmere 25815 m2,
v celosti 1/1, ako parcela registra ,,C".

2. Geometrickým planom č. 2412012' vyhotoveným geodetom Pavlom Kondrlom dňa
4.8.2012, autorízaěne overeným Ing. Stanislavom PaÝelkom dňa 6.8.2012, uradne
overeným Správou katastra Senica dňa 15.8.2012 pod č. 49312012, sa zparcely č,. I5U1
odčleňuje časť vo výmere 45 Í772, ktorá tvorí novoutvorenú parcelu č,. l5IlI7 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 45 Ín2.
Parcela č. 151/1 po odčlenení časti vyššie uvedeným geometric[ým planom zostáva vo
výmere 25770m2vo vlastníctve obce Dojě.

3. Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastrríckeho ptávak nebnutel'nosti :

pozerrrlru novoutvorenej parcele č,.151lI7 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m2
v celosti 1ll,v katastrálnomtlzemí Dojč, obec Dojč,
q.tvorenej geometrickým plránom, špecifikovaným v bode 2.tohto článku,
povinnosť predávajúceho predmet prevodu kupujúcim odovzdať a povinnosť kupujúcich
predmet kúpy prevzíať azaplatiť zaňpredávajúcemu dohodnutu kúpnu cenu.
Jedná sa o prevod holého pozemku, bez stavieb, trvalých porastov a investícií.

II.

Prejav v6le zmluvných strán
1' Predávajúci, obec Dojč predáva jemu patriacu nehnuteťnosť pozemok novoutvorenú

parcelu č. t5ll17 zastavané plochy a nádvoria vo vý'rnere 45 n2 v celosti 7ll,
v katastrálnom území Dojč, obec Dojč, stav vývorený horeuvedeným geometrickým
pliínom, v prospeclr kupujúcich manželov Dušana Čelústku a Martiny Čelústkovej rod.
Mikulovej.



2. Kupujúci, Dušan Čelústka amanželka Martina Čelústková rod. Mikulová, predmetnú

nehnuteťnosť novoutvorenú parcelu ě. l5llt7 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45

m?, od predávajúceho obce Dojě, kupujú a v celosti 1/1 nadobúdajú do bezpodielového

spoluvlastníctva manŽelov.
3. ťupujúci kúpou predmetnej nehnuteťnosti vstupujú do práv a povinností, ktorými

disponoval predávajúci ku dňu uzavretiatejto zmluvy'

l.

n.
Užívanie predmetu prevodu

Do uŽívania predmetu prevodu vstúpíli kupujúci pred uzavretím tejto zmluvy. Jedná sa

o právne uspóriadanie vlastníckeho práva k pozemku, nachádzajúceho sa v zastavanom

tiemi obce Dojč, ktoý svojím umiestnením prislúcha k pozemku Vo vlastníctve

kupujúcich.
růuj.ici znášajúvšetky dane, dávky a poplatky nehnuteťnosti sa týkajúce.2.

t

N.
Cena Predmetu Prevodu

1. Kúpna cena za prevádzanu nehnutel]nosť bola schválená uznesením obecného

zastupiteťstva obce Dojč č. 6712012 zo dřr- 15.IL2Olrz' v sulne 4,09 € za I m2 pozemku,

ktorď kúpna cena iu ptevádzaných 45 m2 pozemku činí 184'05 €, slovom

jednostoosemdesiatštyri EUR, páť centov a s touto kúpnou cenou kupujúci súhlasili.

2. Celíkúpnu cenu v sume 184,05 € uhradili kupujúci v prospech predávajúceho obce Dojč

v hotovósti pri podpísaní tejto zmluvy, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi

vlastnoručn;ými poopis*i na tejto zmluve a o úhrade kúpnej ceny svedčí aj osobitné

potvrdenie. 
V.

Poplatky
Všetky naklady spojené s týmto prevodom, tj. naklady spojené s rryhotovením

zmluvy, geometricker'o pra"", znileckéhó posudku a ostatných dokumentov' osveděenie

pruuorti p-odpirov a poplatok znávrhuna vklád vlastníckeho práva do katastra nehnuteťností

hradia kupujúci. 
u,.

osobitné ustanovenia

1. Predávajúci vyh1asuje , že jevlastníkom prevádzanej nehnutel'nosti novoutvorenej parcely

č. 15lil7, ktorá uota na zák|ade hóreuvedeného geometrického plánu vytvorená

z póvodnej parcely č. 151/1, zapísanej v LV č. 9I2pre obec a k.ú. Dojč.

2. Predávajúói ručí za vlastnícke právo a bezbremennosť predmetu prevodu, vyhlasuje, že

nehnuteťnosti nie je zaťažená žiadnymi právnymi ani faktickými ťarchami, vadami,

závázkaniani vecí;1mi bremenami, prebiehajúcimi anihoziacimi súdnymi spormi'

3. Predávajúct oboznámil kupujúcich so stavom predmetu prevodu avyhlasuje' že na

pozemku sa nenachádza1t žiiane vady apoškodenia takého charakteru, na ktoré by mal

kupuj úcich osobitne upozorniť.
4. rů"jrici vyhlasujú, ie prevádzaná nehnutel]nosť je im osobne známa, nakoťko sa jedná

o právne usporiadanie vlastníctva k pozemku

5. rreaai obecného pozemku bol schválený uznesením obecného zastupiteťstva obce Dojč

č,. 6712012 zo dřra I5.|I.20t2. Predaj otecného pozemku sa uskutočňuje v súlade s $ 9a

ods. 1 písm. c) priamym predajom najmenej ,u"én znaleckého posudku a ods' 8 písm' b)

zákonač. 13s/i99I Zb. omajitt<u oĚcí v znení neskorších predpisov, jedná sa o priťahlú

plochu, ktorá svojím umiestnením bude tvoriť celok s pozemkom pod stavbou, ktoqý

pozemok je vo vlastníctve kupujúcich.



1.
)

vII.
Platnosť a úěinnost' zmluvy

Táto kúpna zmluva nadobúda platnoď dňom jej podpisu óbo*u zmluvnými stranami.
TíP !lp_'l zmluvaje povinne zverejňovano'' át''"ou podťa $ 5a ods. 1 a ods. 5 zák. č.2ll/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k iďormáciám, v zneníneškorších predpisov.
Pnívne účinky prevodu vlastlríckeho pníva nastívajú dňom povolenia vkladu vlastníckeho
ptávana Katastrálnom úrade v Tmave, Spníva katastra Senica.
Do doby povolenia vkladu sú účastníci zrrrluvy viazari dohodnut;fmi podmienkami
zmluvy.
Kupujúci prehlasujú, že súhlasia so spÍacovaním osobných údajov v zmysle zák. č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších prediisov a so zrrere;nením
tejto zmluvy podťa zák. č,. 2l!/2O00 Z. z. o slobodnom prístupe É informác iám, v zneni
neskorších predpisov.

a
-t.

4.

5.

VIII.
Vklad do katastra nehnutel'ností

Po vydaní roáodnulia o povolení vkladu vlastrríckeho práva
v Trnave, Správa katastra Senica, bude prevedený zápis vlastníctva v
v súlade s touto zmluvou.

Katastrálnym úradom
prospech kupujúcich

l.

D(.

Táto zrrluva bola vyhot""""u"'u;",[;:ru"::lí;:řff každého z účastníkov zmluvy po

-''yh:,::"ť a 2 vyhotovenia pre poteby príslušnej správy katastra.
Učashríci tejto zrnluvy po jej prečítaní prehlásili, Žó znluve porozumel i, že ichprejavy sú
určité a zrozumiteťné' že ích zmluvná voťnost'nie je obmedzená, že'právny úkon bol
urobe1Ý v predpísanej forme, že zmluvanebola ,rurntáv tiesni zanápaánenevýhodných
podmienok' že obsahuje ich skutočnú a slobodnú vól'u a tuto zmluw Áaznaksuhlasu s jej
obsahom vlastnoručne podpísali

V Dojči, dřn26. novembra 2012.

Predrívajúci :

obw Dojč
zastÍryená starostkou obc e
Ing. Kďarína Jankovičová

Úel,jdbn

Kr*'*e{Nďm?
w?

Dušan Čelúdtka

Martina Čelústková rod. Mikulová


