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KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

právnych predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

medzi: 

 

Predávajúcim: Obec Lednické Rovne 

   sídlo: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, SR 

   IČO:  00317462 

   DIČ:  2020615597 

   IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

   Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

IBAN: SK26 5600 0000 0029 9632 7001 

   v zastúpení: Mgr. Marian Horečný, starosta obce 

                                    (ďalej len „predávajúci“ ) 

            a 

Kupujúcim:   

Obchodné meno:  PK REALITY s.r.o. 

Sídlo:    Ferka Urbánka 799, 020 01 Púchov  

IČO:    51 030 870 

DIČ:    2120561938 

IČ DPH:   SK 2120561938       

V mene spoločnosti konajú: Tomáš Papšo, konateľ       

Zapísaný v:   OR SR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 35073/R 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

IBAN:    SK04 1100 0000 0029 1992 5278   

(ďalej len „kupujúci“) 

(predávajúci a kupujúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“).       

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z 

predávajúceho na kupujúceho za podmienok ustanovených v ďalšom texte tejto zmluvy. 
 

2. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, t.j. o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

1/1,  nachádzajúcich sa v katastrálnom území Lednické Rovne, obec Lednické Rovne, okres 

Púchov, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálnym 

odborom, a to: 
 

a) pozemok - parcela registra CKN, parc. č.  372/35  o výmere 1748 m2, druh pozemku: 

záhrada,  

b) pozemok - parcela registra CKN, parc. č.  372/1  o výmere 4430 m2, druh pozemku: záhrada,  

na základe Geometrického plánu č. 18/2020 zo dňa 13.02.2020 vypracovaným geodetom: 

Ing. Štefanom Jantošom, IČO: 17 777 062, Štefánikova 817, 020 01 Púchov, úradne 
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overeným dňa 21.02.2020 pod číslom 98/20, sa táto parcela č. 372/1, k.ú.: Lednické Rovne 

delí na:  
 

ba) parcelu KN-C č. 372/36 druh pozemku: Záhrada o výmere 500 m2, 

bb) parcela KN-C č. 372/1 druh pozemku: Záhrada o výmere 3930 m2. 
 

3. Podľa územného plánu obce Lednické Rovne, Doplnku č. 2 a zmeny, schváleného Uznesením 

obecného zastupiteľstva Lednické Rovne dňa 29.11.2004 pod č. Uznesenia 14/2004-D2, sú 

vyššie uvedené nehnuteľnosti určené pre funkčné využitie – občiansku vybavenosť /OBV/, 

nízkopodlažná komplexná bytová výstavba /KBV/ a verejná zeleň kde pod plochami 

nízkopodlažnej resp. malopodlažnej zástavby sa rozumie zástavba do 4 nadzemných podlaží 

(prízemia a troch poschodí) so šikmou strechou (uhol do 45°), pričom je možná zástavba aj do 5 

nadzemných podlaží (prízemia a štyroch poschodí) s plochou strechou (uhol do 10°), v zmysle 

vyhotovenia § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

 

4. Táto kúpna zmluva je uzatvorená na základe výsledku Obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej 

predávajúcim, ktorej podmienky a spôsobom predaja boli schválené Obecným zastupiteľstvom 

Lednické Rovne na svojom zasadnutí dňa 16.04.2020 uznesením č. 186/2020-4 a č. 187/2020-4 

v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci prevádza zo svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti uvedené v Čl. I ods. 2. 

písm. a) a písm. ba) tejto zmluvy na kupujúceho za odplatu podľa Čl. III tejto zmluvy a 

kupujúci za odplatu nadobúda nehnuteľnosti uvedené v Čl. I ods. 2, písm. a) a písm. ba) tejto 

zmluvy do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku (ďalej len „predmet kúpy“). 
 

2. Pre právnu istotu uvádzame, že predmetom kúpy podľa tejto zmluvy nie je pozemok 

špecifikovaný v Čl. I ods. 2. písm. bb) tejto zmluvy. 

 

Čl. III. 

Kúpna cena 

 

1. Kúpna cena za predmet kúpy bola zmluvnými stranami dohodnutá na sumu 161.069,20,-Eur 

(slovom: jednostošesťdesiatjedentisícšesťdesiatdeväť Eur 20/100 centov) t. j. 71,65 eur/m2, 

pričom k jej zaplateniu dôjde najneskôr pri podpise tejto zmluvy (ďalej len „kúpna cena“). 

Kupujúci poukáže kúpnu cenu na účet predávajúceho, číslo účtu v tvare IBAN: SK26 5600 0000 

0029 9632 7001, vedený v Prima banka Slovensko, a. s., pričom v deň podpisu zmluvy predloží 

predávajúcemu k nahliadnutiu doklad o úhrade. 
 

2. V prípade, ak kupujúci nedodrží podmienky zaplatenia kúpnej ceny podľa bodu 1 tohto článku 

zmluvy a ani nedôjde k písomnej dohode medzi zmluvnými stranami o inej lehote plnenia, je 

predávajúci oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy ako celku a zmluva sa v zmysle ust. §48 

Občianskeho zákonníka ex tunc (od počiatku) zrušuje a zmluvné strany sú povinné vrátiť si 

prípadné doterajšie plnenie, pričom nie je dotknuté právo predávajúceho na prípadnú náhradu 
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škody (ust. §420 Občianskeho zákonníka). 

 

Čl. IV. 

Osobitné dojednania 

  

1. Kupujúci sa zaväzuje, že na dotknutých parcelách bude realizovať bytovú výstavbu v súlade so 

záväznými regulatívmi územného plánu obce Lednické Rovne. 
 

2. Kupujúci kupuje nehnuteľnosti identifikované v Čl. I ods. 2. písm. a) a písm. ba) tejto zmluvy, 

tak ako ona stojí a leží. 
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci uvoľní nehnuteľnosť identifikovanú v Čl. I ods. 2. 

písm. a) a písm. ba) tejto zmluvy v deň jej podpísania, aby kupujúci mohol dňom podpísania 

tejto zmluvy vstúpiť do užívania predmetných nehnuteľností v celom rozsahu. 
 

4. V prípade neuskutočnenia výstavby bytového domu do troch rokov sa kupujúci zaväzuje, že 

uvedený pozemok odpredá predávajúcemu za cenu, za ktorú mu bol uvedený pozemok 

odpredaný. 
 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až 

dňom právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Púchov, katastrálneho odboru, ktorým tento 

povolí vklad vlastníckeho práva k predmetu kúpy do katastra nehnuteľností v prospech 

kupujúceho. Do času, kým kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy sú zmluvné 

strany touto zmluvou viazané a zaväzujú sa, že nevykonajú žiadne právne úkony, ktoré by mali 

za následok zmarenie účelu Zmluvy.  
 

6. Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu kúpy do katastra nehnuteľností podá predávajúci 

po zaplatení kúpnej ceny kupujúcim na Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor. Náklady 

spojené s katastrálnym konaním znáša kupujúci v plnom rozsahu. 

 

7. Kupujúci prehlasuje, že je v súvislosti s touto zmluvou registrovaný v registri partnerov 

verejného sektora podľa č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení 

neskorších predpisov. 

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú navzájom si bez zbytočného odkladu 

poskytnúť akúkoľvek súčinnosť potrebnú na to, aby bol kupujúci zapísaný ako vlastník predmetu 

kúpy do príslušného katastra nehnuteľností, a to aj vrátane prípadného uzavretia 

dodatku/dodatkov k tejto zmluve v prípade, ak to bude podľa príslušných štátnych orgánov 

potrebné na odstránenie nezrovnalostí, resp. nesprávností v nej uvedených. 
 

2. Právne pomery touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu. 
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4. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom po jej podpise oboma zmluvnými 

stranami obdrží po jednom rovnopise každá zmluvná strana a dva rovnopisy budú slúžiť na účely 

katastrálneho konania Okresnému úradu Púchov, katastrálnemu odboru. 
 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, jej obsah je im dostatočne 

zrozumiteľný a určitý, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, právny úkon je urobený 

v predpísanej forme a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. 

 

6. V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy, alebo sa z akéhokoľvek dóvodu stane neplatné, 

neúčinné alebo nevynútitel‘né (obsoletné), nemá a ani nebude to mat‘ za následok neplatnosť, 

neúčinnosť alebo nevynútitel‘nosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v 

dobrej viere, rešpektujúc zásadu a dobrých rnravov rokovat‘ tak, aby bolo neplatné, neúčinné 

alebo nevynútitel‘né ustanovenie písomne nahradené tým ustanovením, ktorého vecný obsah 

bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel 

a zmysel zmluvy musí byť zachovaný 

 

7. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PAR-

LAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných úda-

jov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov predá-

vajúcim ako prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných 

miestach prevádzkovateľa. 

 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva 

nadobúda účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení predávajúcim v súlade s ustanovením § 47a 

Občianskeho zákonníka na jeho webovom sídle. Kupujúci súhlasí so zverejnením zmluvy v 

zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

V Lednických Rovniach, dňa 03.06.2020  

 

 

 

  

        .....................................................................   ......................................................................       

                 PREDÁVAJÚCI                                KUPUJÚCI                                                          

           Obec Lednické Rovne                            PK REALITY s.r.o. 

          Mgr. Marian Horečný        Tomáš Papšo 

                 starosta obce         konateľ 


