
Kúpna zmluva

uzatvorená medzi:

predávajúcim: COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo 
Stummerova 5, 955 21  Topoľčany
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Dr, vložka č.: 97/N
IČO: 00 168 904
zastúpená: Ing. Vladimírom Habajom, predsedom predstavenstva           
a JUDr. Petrom Habajom, členom predstavenstva
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

           (ďalej len „predávajúci„)
a

kupujúcim:     Obec Krásno
so sídlom Obecný úrad, 958 43 Krásno, č. 68

                        zastúpená starostom obce Ing. Martinom Miklošom, PhD.
                        IČO: 00 699 241

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s. 
Číslo účtu: SK64 5600 0000 0091 0094 1001
(ďalej len kupujúci)

I.
Táto kúpna zmluva predstavuje slobodnú vôľu predávajúceho predať a kupujúceho kúpiť 
nehnuteľnosti nižšie opísané. 
a) Katastrálne územie Krásno:

- predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, 
- parcela č. 49/5, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 180 m2, register „C“,  LV č. 
628, 

- predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností, 
- NP č. 1, vchod A, nachádzajúci sa na prízemí (1. nadzemnom podlaží), podlahová 
plocha 147,527 m2 a spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach 
a zariadeniach nebytového domu o veľkosti 147527/453846, LV č. 60
- parcela č. 49/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 496 m2 o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu 147527/453846, register „C“, LV č. 705
- parcela č. 49/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 472 m2 o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu ½, register „C“, LV č. 701
- parcela č. 49/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 22 m2 o veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu ½, register „C“, LV č. 701

II.
Predmet prevodu

Predávajúci prehlasuje, že predmet prevodu predáva a kupujúci prehlasuje, že predmet 
prevodu kupuje v celosti ako je popísaný v článku I/a tejto zmluvy v celosti.

III.
Opis prevádzaného nebytového priestoru:



Nebytový priestor č. 1 na 1. prízemí /1.NP/ - predajňa
Jedná sa o obchodné priestory potravín. Patrí sem aj sklad potravín, chodba k nákladnej 
rampe, šatňa a WC.
Priestor má murované steny, betónový strop, na stenách a strope sú vápenné omietky. Podlaha
je betónová s poterom a keramickou dlažbou. Dvere sú hladké, osadené do plechových 
zárubní. Okná v sklade sú drevené zdvojené + mreže.
V predajni (na priečelí budovy) sú oceľové výklady.
Priestory sú vykurované. Vykurovacie telesá sú plechové článkové radiátory. 
Predajňa má klimatizačnú jednotku. Vo WC je olejový náter stien, umývadlo s teplou aj 
studenou vodou a záchodová misa so splachovačmi. Je tu rozvod vody, kanalizácie, NN 
a slaboprúdu.

IV.
Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene € 29 000,-, slovom dvadsaťdeväťtisíc EURO za 
predmet prevodu. Kúpna cena bude zaplatená prevodom na účet predávajúceho do 3 (slovom 
troch) dní od podpisu zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 3 (slovom troch) dní od 
pripísania finančných prostriedkov na svoj účet podať návrh na vklad na príslušnom 
okresnom úrade.

V.
Strana predávajúca schválila predaj nehnuteľnosti na V. riadnom zasadnutí predstavenstva, 
konaného dňa 29. 09. 2021 pod bodom VIII.

VI.
Účastníci zmluvy vzali na vedomie, že kúpna zmluva je platná akonáhle sa zhodli na jej 
obsahu a podpísali jej písomné vyhodnotenie. Zmluva nadobúda účinnosť až po vykonanom 
vklade do katastra nehnuteľnosti. Kupujúci prehlasuje, že mu je stav prevádzanej 
nehnuteľnosti známy. Žiadne iné ťarchy ani obmedzenia sa na prevádzaných 
nehnuteľnostiach nenachádzajú.

VII.
Správny poplatok  za podanie návrhu sa zaväzuje uhradiť kupujúci. Kupujúci sa ďalej 
zaväzuje splniť oznamovaciu povinnosť voči príslušnému správcovi dane.
Predávajúci svojimi úradne overenými podpismi tejto zmluvy splnomocňujú JUDr. Petra 
Habaja, aby v prípade zjavných chýb a nedostatkov v písaní, počítaní a iných zrejmých 
nesprávností v tejto zmluve alebo v návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností tieto v ich mene odstránil a tiež na opravu dodatkov a doložky opráv. 
Splnomocnený uvedenú plnú moc v celom rozsahu prijíma.

VIII.
Na základe tejto kúpnej zmluvy navrhujeme, aby Okresný úrad Partizánske, katastrálny 
odbor, vykonal nasledovný zápis:
a)
kat. územie Krásno, LV č. 628

v podiele 1/1 je:
- register „C“, parcela č. 49/5, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 180 m2, 

na základe kúpnopredajnej zmluvy zo dňa 30. 09. 2021



B-LV: Obec Krásno
958 43 Krásno, č.68
IČO: 00 699 241

C-LV: bez zmien

b)
kat. územie Krásno, LV č. 60

v podiele 147527/453846 je:
- NP č. 1, vchod A, nachádzajúci sa na prízemí (1. nadzemnom podlaží), podlahová

plocha  147,527  m2  a spoluvlastnícky  podiel  priestoru  na  spoločných  častiach
a zariadeniach nebytového domu o veľkosti 147527/453846,

na základe kúpnopredajnej zmluvy zo dňa 30. 09. 2021
B-LV: Obec Krásno

958 43 Krásno, č.68
IČO: 00 699 241

C-LV: bez zmien

c)
kat. územie Krásno, LV č. 705

v podiele 147527/453846 je:
- register „C“, parcela č. 49/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 496 m2, 

na základe kúpnopredajnej zmluvy zo dňa 30. 09. 2021
B-LV: Obec Krásno

958 43 Krásno, č.68
IČO: 00 699 241

C-LV: bez zmien

d)
kat. územie Krásno, LV č. 701

v podiele 1/2 je:
- register „C“, parcela č. 49/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 472 m2, 
- register „C“, parcela č. 49/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 22 m2, 

na základe kúpnopredajnej zmluvy zo dňa 30. 09. 2021
B-LV: Obec Krásno

958 43 Krásno, č.68
IČO: 00 699 241

C-LV: bez zmien
IX. 

Zmluva bola účastníkmi prečítaná, vzájomne vysvetlená, zmluvné strany jej obsahu 
porozumeli. Keďže vyjadruje ich slobodnú vôľu vyjadrenú určitým spôsobom, na znak 
súhlasu pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Topoľčanoch, dňa 30. 09. 2021



strana predávajúca: strana kupujúca:

Ing. Vladimír Habaj Obec Krásno
predseda predstavenstva v zastúpení starostom obce

Ing. Martin Mikloš, PhD.

 

JUDr. Peter Habaj
člen predstavenstva
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