
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam 

 
 

Predávajúci :  Obec Horný Vadičov, IČO: 00314030 

   023 45 Horný Vadičov 160 

Zastúpená starostom: Vladimírom Káčeríkom 

/ďalej len  „ predávajúci ”/ 

                                    

Kupujúci :             manželia 

1. Karol Kubaščík, rod. Kubaščík 
nar.: 4.2.1975  

trvale bytom: 023 45 Horný Vadičov 657 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

2. Mgr. Alena Kubaščíková, rod. Čelková 
nar.: 5.2.1978  

trvale bytom: 023 45 Horný Vadičov 657 

štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 /ďalej len  „ kupujúci ” / 

uzavierajú túto 

kúpnu zmluvu: 

I. 

Predmet 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti:  

Parcela KN C 386/1 trvalé trávne porasty o výmere 359 m² v podiele 1/1 zapísaná na LV  

č. 860 pre k. ú. Horný Vadičov, evidovaná Okresným úradom, odbor katastra v Kysuckom 

Novom Meste. 

 

II. 

 

Obecne zastupiteľstvo na zasadnutí konanom dňa 27.3.2014,  uznesením č. 8/2014 schválilo 

predaj  parcely KN C 386/1 a uznesením 9/2014 schválilo cenu 3,- EUR za 1m
2
.  

 

III. 

 

Predávajúci predáva v I. bode uvedenú nehnuteľnosť kupujúcim, ktorý  túto nehnuteľnosť 

kupujú do výlučného vlastníctva v podiele 1/1. 

 

IV. 

Kúpna cena 

 

 Dohodnutá kúpna cena je 1.077,- EUR (slovom jedentisícsedemdesiatsedem EUR), 

ktorú  kupujúci zaplatia predávajúcemu do troch dní od podpísania kúpnej zmluvy.  

 

V. 

Ťarchy 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné 

bremená ani iné právne povinnosti, okrem vecného bremena – umiestneného vodovodu 

Košariská prechádzajúceho cez predmet prevodu. 
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2. Kupujúci sa zaväzujú umožniť prístup na predávanú nehnuteľnosť za účelom opravy 

a údržby obecného vodovodu Košariská. 

 

3. Kupujúci sa zaväzujú pri prevode predmetu tejto zmluvy previesť na nadobúdateľov aj 

vecné bremeno nezapísané na LV – umiestnenie obecného vodovodu Košariská. 

 

4. V prípade zamedzenia prístupu podľa čl. V. ods. 3 alebo neprevedenia vecného bremena 

kupujúci uhradia všetky náklady spojené s vodovodom umiestneným na predávanej 

nehnuteľnosti. 

  

VI. 

 

 Kupujúci nadobudnú vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej v I. bode tejto zmluvy 

vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti u Okresného úradu, odbor katastra 

Kysucké Nové Mesto. 

 

VII. 

 

 Účastníci tejto zmluvy navrhujú, aby na základe tejto zmluvy  Okresný úrad, odbor 

katastra v Kysuckom Novom Meste vykonal v katastri nehnuteľnosti  tento zápis: 

 

na liste vlastníctva pre kat. úz. Horný Vadičov nasledovne: 

do časti ALV: parcela  KN C 386/1 trvalé trávne porasty o výmere 359 m2 

 

do časti BLV: 1. Karol Kubaščík, rod. Kubaščík, nar.: 4.2.1975  

trvale bytom 023 45 Horný Vadičov 657, občan SR 

2. Mgr. Alena Kubaščíková, rod. Čelková, nar.: 5.2.1978  

trvale bytom 023 45 Horný Vadičov 657, občan SR 

  v podiele 1/1 (BSM) 

 

do časti CLV: žiadne zápisy 

 

V Hornom Vadičove  dňa 21.7.2014 

 

Predávajúci:        Kupujúci: 

 

 

 

_______________________________            __________________________________ 

         Obec Horný Vadičov             Karol Kubaščík 

zast. starostom Vladimírom Káčeríkom        

 

 

 

 

       _________________________________ 

                    Mgr. Alena Kubaščíková 


