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K Ú P N A  Z M L U V A 
 

uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 

A. Zmluvné strany 
 
1.    Obec Vyšné Ružbachy 

     065 02 Vyšné Ružbachy 243 
     IČO: 00 330 264 

       v zastúpení: Mgr. Ján Dudjak, starosta obce 
 
        ďalej ako „predávajúci“ a zároveň aj  „ kupujúci“ 

a 
 

2.    Ladislav Hanečák, rod. Hanečák 
       nar.:, rod. č.:  
       trvale bytom: Vyšné Ružbachy č. 308, 065 02 Vyšné Ružbachy, SR 
 
3.    Viera Hanečáková, rod. Repková 
       nar.:, rod. č.:  
       trvale bytom: Vyšné Ružbachy č. 308, 065 02 Vyšné Ružbachy, SR 
 

ďalej ako „kupujúci“ a zároveň aj „predávajúci“ 
 
  
ktorí po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony a oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, 

uzavreli nasledovnú  K Ú P N U   Z M L U V U. 
    

B. Predmet kúpy 
 
I. Predávajúci 1. rade, Obec Vyšné Ružbachy, je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti 

zapísanej na LV č. 1430 pre k. ú. Vyšné Ružbachy, okres Stará Ľubovňa, a to pozemku C-
KN, parc. číslo 2242/1 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4013 m2 a pozemku C-
KN, parc. č. 2259/1 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 778 m2, s podielom 
o veľkosti 1/1 k celku. 
 

 
II.  Predávajúci v 2. a 3.. rade, Ladislav Hanečák a Viera Hanečáková, obaja bytom Vyšné 

Ružbachy 308, sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2240 
pre k. ú. Vyšné Ružbachy, okres Stará Ľubovňa, a to pozemku C-KN, parc. číslo 2260/1 
ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 251 m2  a parc. č. 2261/1 ako zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 217 m2  s podielom o veľkosti 1/1 k celku. 
 

 
 

 
III. Geometrickým plánom č. 79/2018 vyhotoviteľa Geodézia O.M. Ing. Oľga Mlynarčíková, 

Krátka 21, 059 01 Spišská Belá zo dňa 18.06.2018, autorizačne overeným Ing. Oľgou 
Mlynarčíkovou dňa 18.06.2018, úradne overeným Ing. Jarmilou Firmentovou dňa 
06.07.2018, pod č. G1-368/2018, Okresný úrad Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, bol z 
pozemku C-KN, parc. číslo 2242/1 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4013 m2 

odčlenený - pozemok C-KN, parc. č. 2242/5 ako zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 48 m2, pozemku C-KN, parc. číslo 2259/1 ako zastavaná plocha a nádvorie o 
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výmere 778 m2 odčlenený - pozemok C-KN, parc. č. 2259/3 ako zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 1 m2,  z pozemku C-KN, parc. číslo 2261/1 ako zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 217 m2 a pozemku parc. č. 2260/1 ako zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 251 m2  odčlenený - pozemok C-KN, parc. č. 2261/3 ako zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 21 m2   
 
 

 IV.   Predávajúci v 1. rade  obec Vyšné Ružbachy odpredáva odčlenené pozemky  podľa bodu  
III.     tejto zmluvy  a to z pozemku C-KN, parc. číslo 2259/1 ako zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 778 m2 odčlenený - pozemok C-KN, parc. č. 2259/3 ako zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 1 m2  a z pozemku C-KN, parc. číslo 2242/1 ako zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 4013 m2 odčlenený - pozemok C-KN, parc. č. 2242/5 ako 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2 kupujúcim v 2. a 3. rade do ich 
bezpodielového spoluvlastníctva a títo uvedené nehnuteľnosti v celosti do bezpodielového 
spoluvlastníctva kupujú.       

 
 
V       Predávajúci v 2 a 3.  rade odpredávajú odčlenený  pozemok  podľa bodu III. tejto zmluvy   
          z pozemku C-KN, parc. číslo 2261/1 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 217 m2 

a pozemku parc. č. 2260/1 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 251 m2  odčlenený - 
pozemok C-KN, parc. č. 2261/3 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2  
kupujúcemu v 1. rade do jeho výlučného vlastníctva a tento uvedené nehnuteľnosti v celosti 
do svojho výlučného vlastníctva kupuje. 

 
 

 
C. Kúpna cena 

 
VI. Predávajúci v 1. rade odpredáva predmet kúpy, uvedený v bode III. tejto zmluvy, 

kupujúcim v 2.. a 3.  za kúpnu cenu určenú Znaleckým posudkom č. 157/2018 znalca Ing. 
Jána Štupáka, Stará Ľubovňa a schválenú Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Vyšné 
Ružbachy č. 303/2018 dňa 21.09.2018, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, t.j. za celkovú 
kúpnu cenu vo výške 550,- EUR (slovom päťstopäťdesiat EUR), ktorú kupujúci zaplatia 
predávajúcemu v hotovosti vkladom do pokladne, a to v deň podpisu tejto zmluvy. 

 

VII.  Predávajúci v 2. a 3.. rade odpredávajú predmet kúpy, uvedený v bode III. tejto zmluvy,                  
kupujúcemu v 1. rade  za kúpnu cenu určenú Znaleckým posudkom č. 157/2018 znalca 
Ing. Jána Štupáka, Stará Ľubovňa a schválenú Uznesením Obecného zastupiteľstva obce 
Vyšné Ružbachy č. 303/2018 dňa 21.09.2018, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, t .j. za 
celkovú kúpnu cenu vo výške 235,- EUR (slovom dvestotridsať päť EUR), ktorú kupujúci 
zaplatí predávajúcemu v hotovosti vkladom do pokladne, a to v deň podpisu tejto zmluvy.  

  

 
VII. Ostatné ustanovenia 

 

 

 

 
VIII.    Kupujúci prehlasujú, že sú oboznámení so stavom predmetu kúpy a v tomto stave  ho  
 kupujú. 
 
IX..     Predávajúci prehlasujú, že na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy, ťarchy ani iné 

bremená, v opačnom prípade je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy okamžite odstúpiť. 
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  X..    Kupujúci  nadobudnú vlastníctvo k predmetu  kúpy rozhodnutím o povolení vkladu  do 
katastra nehnuteľností Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor. 

 
 
XI.. K tomuto zmluvnému prevodu nehnuteľnosti dalo predchádzajúci súhlas Obecné 

zastupiteľstvo Obce Vyšné Ružbachy svojim Uznesením č. 303/2018 zo dňa 21.09.2018. 
 

VIII. Záverečné ustanovenia 
 
X.    Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi zmluvy a účinnosť 

deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle predávajúceho. 
 
XII.  Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe písomného dodatku 

podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
 
XIII.  V ostatných  prípadoch,  ktoré   nerieši   táto   zmluva,   platia   príslušné  ustanovenia  

Občianskeho zákonníka  a  súvisiacich  právnych  predpisov v platnom znení. 
 
XIV..   Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom 

predávajúci obdrží 1 (jedno) jej vyhotovenie, kupujúci obdrží 1 (jedno) vyhotovenie a 2 
(dve) jej vyhotovenia sú určené pre príslušný kataster nehnuteľností. 

 
XV. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, je prejavom ich 

slobodnej vôle a na znak toho ju vlastnoručne podpísali. 
 
 
 
 Vo Vyšných Ružbachoch, dňa : 23.11.2018 
                                                                                         
      
 
 

                  ....................................                                      ……………......…………. 
                      

    Obec Vyšné Ružbachy         Ladislav Hanečák 
                  zast.: Mgr. Ján Dudjak, starosta obce                                                 
 
 

        ……………......…………. 
            
                                  Viera Hanečáková 


