
Kúpna zmluva 2/2021 

 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka ( ďalej len „Zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Predávajúci: 

 

Obec Tekovské Nemce so sídlom Tekovská 405/4, 966 54 Tekovské Nemce, Slovenská republika 

IČO: 00321044, 

DIČ : 2021111488 

E-mail: podatelan@tekovske-nemce.sk 

Bankové spojenie : VÚB , SK08 0200 0000 0000 0252 4422 

zastúpená starostkou  obce Ing. Erikou Valkovičovou 

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

a 

Kupujúci: 

 

DIMI max, s.r.o., so sídlom Hlavná 30/66,  Topoľčianky, 951 93, Slovenská republika 

IČO: 36550302 

DIČ: 2021696512 

IČ DPH: SK2021696512 

Bankové spojenie: SLSP , SK5809000000000233683308 

E-mail: dimimax@dimimax.sk 

zapísaná v OR Okresného súdu Nitra I, oddiel Sro, vložka číslo 13583/N 

zastúpená konateľom: Milošom Šedíkom  

(ďalej len „Kupujúci“) 

Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

 

1) Predávajúci je vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území Tekovské Nemce, evidovanej v katastri 

nehnuteľností na Okresnom úrade v Zlatých Moravciach, katastrálnym odborom ako parcela registra „C-

KN“ evidovaná v katastrálnej  mape - v liste vlastníctva č. 890 pod č. 2108/1– Zastavaná plocha 

a nádvorie  o výmere  10 541 m²,   na predávajúceho v celosti . 

 

 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

 

1)  Predávajúci týmto predáva  kupujúcemu časť parcely registra „C-KN “č. 2108/1 z listu vlastníctva č. 

890  v katastrálnom území Tekovské Nemce opísanú v Článku I. , identifikovanú GP 22/2020 zo dňa 

30.04.2020 úradne overeným Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom dňa 18.05.2020 

pod č. 268/2020 ako parcela registra C-KN 2108/13 – Zastavaná plocha a nádvorie  o výmere  2 242 

m² a kupujúci túto nehnuteľnosť kupuje do svojho výlučného vlastníctva. 

 

Článok III. 

Kúpna cena  

 

1) Kúpa bola schválená obecným zastupiteľstvom za cenu 10,00 Eur  za 1 m² pozemku.  

2) Kúpna cena celkom je : 22 420,- Eur ( slovom dvadsaťdvatisíc štyristo dvadsať eur) 

3) Predávajúci vystaví faktúru, ktorou vyúčtuje kúpnu cenu a vystavenú faktúru doručí Kupujúcemu 

4) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej 

v bode 2) tohto článku Zmluvy: 

- bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to 

najneskôr v deň splatnosti faktúry.  

5) V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetnú nehnuteľnosť podľa tohto článku II. Zmluvy 

nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.  
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Odstúpením sa Zmluva ruší od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, 

ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného 

oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu.   

 

Článok IV. 

Stav predmetnej nehnuteľnosti  

 

1) Predávajúci podpisom Zmluvy potvrdzuje, že: 

 

a) je  vlastníkom nehnuteľnosti podľa článku I., 

b) v čase uzavretia zmluvy nehnuteľnosť je bez tiarch, nie je zaťažená záložným právom ani vecným 

bremenom, 

c) v čase podania návrhu na vklad vlastníctva k nehnuteľnosti nebude zapísaná poznámka a nebude 

vyznačená plomba, 

d) po uzavretí zmluvy nehnuteľnosť nescudzí, nezaťaží záložným právom alebo vecným bremenom a 

neprenechá do užívania tretej osobe, 

e) pred uzavretím zmluvy nehnuteľnosť nepreviedol na tretiu osobu, 

f) do právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníctva nebude nariadená exekúcia predajom 

nehnuteľnosti a na nehnuteľnosť nebude zriadené exekučné záložné právo, prípadne daňové záložné 

právo, 

g) v čase podania návrhu na vklad vlastníctva oprávnenie nakladať s nehnuteľnosťou nebude obmedzené. 

2) Kupujúci prehlasuje, že je podrobne oboznámený so skutočným aj právnym stavom kupovanej 

nehnuteľnosti a v tomto stave ju podľa článku IV. bez výhrad kupuje so všetkým , čo sa v nej a na nej 

nachádza. 

3) Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak niektoré ubezpečenie predávajúcich uvedené v článku 

IV. sa preukáže nepravdivým. 

 

Článok V. 

Ostatné dojednania 

 

1)  Kupujúci berie na vedomie, že vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti naňho  prechádza až dňom 

povolenia vkladu v katastri nehnuteľností.  

2) Účastníci zmluvy sú svojím prejavom vôle viazaní až do právoplatného rozhodnutia o vklade. 3) Ak by 

k prevodu nehnuteľnosti podľa tejto zmluvy nedošlo, sú povinní vrátiť si všetko, čo  

bolo podľa nej plnené.  

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každý účastník obdrží 1 rovnopis, ďalšie 

rovnopisy sú určené pre katastrálny odbor . Zmluva sa môže meniť alebo zrušiť dohodou len v písomnej 

forme. 

2) Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať a ich zmluvná voľnosť nie 

je obmedzená. 

3) Túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej slobodnej a vážnej vôle. Zmluva nebola uzavretá v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli  a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

Topoľčianky  dňa: 18.03.2021                                 Tekovské Nemce dňa : 18.03.2021 

 

 

Kupujúci:                                                                    Predávajúci:                               

 

 

_______________________________                      _______________________________                         

              Miloš Šedík                                                      Erika  V a l k o v i č o v á  , Ing. 


