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KÚPNA ZMLUVA č. 08/2019 
 

uzavretá podľa  
ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

 

 

uzavretá medzi 

 

Kupujúci:        Obec Veľká Lúka, Veľkolúcka č. 1219/39, 962 31 Veľká Lúka 

                        Zast: Ing. Andrea Chromeková, starostka obce   

                        Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s.    

                        IBAN: SK 41 5600 0000 00120 540 7001 

                        IČO: 35660074 

  DIČ: 2021 329 596 

                        (ďalej len „kupujúci“) 

                

   a 

 

 

Predávajúci:      

 

Meno a priezvisko : Ľuboš  Žlnka 

Rodné priezvisko : Žlnka 

Dátum narodenia : 10.09.1956 

Trvale bytom  : 19. marca 1312/15, 962 31  Veľká Lúka, Slovenská republika 

Štátne občianstvo : SR 

IBAN   : SK39 0900 0000 0000 7150 5567 

(výlučný vlastník v podiele 1/1  parcely  KNE 874) 

(ďalej aj ako „Predávajúci v rade 1“) 

 

Meno a priezvisko : Boborová Edita 

Rodné priezvisko : Krnáčová 

Dátum narodenia : 03.08.1940 

Trvale bytom  : M.R. Štefánika 2526/37, 960 01  Zvolen, Slovenská republika 

Štátne občianstvo : SR 

IBAN   : SK66 7500 0000 0040 0836 9337 

(výlučný vlastník v podiele 1/1  parcely  KNE 875) 

(ďalej aj ako „Predávajúci v rade 2“) 

 

Meno a priezvisko : Krnáč Ondrej  

Rodné priezvisko : Krnáč 

Dátum narodenia : 30.12.1966 

Trvale bytom  : Pavlovce – Podlipníky 25, 094 31 Pavlovce - Podlipníky, Slovenská 

     republika 

Štátne občianstvo : SR 

IBAN   : SK38 0900 0000 0005 0308 9625 

(výlučný vlastník v podiele 1/1  parcely  KNE 878) 

(ďalej aj ako „Predávajúci v rade 3“) 
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Meno a priezvisko : Klačková Mária  

Rodné priezvisko : Bohušová 

Dátum narodenia : 08.10.1937 

Trvale bytom  : Jedľová 1365/13, 960 01  Zvolen, Slovenská republika 

Štátne občianstvo : SR 

IBAN   : SK89 0900 0000 0000 5008 2120 

(spoluvlastník v podiele 1/8  parcely  KNE 879) 

(ďalej aj ako „Predávajúci v rade 4“) 

Zastúpený/á:   Predávajúcim v rade 6 

 

Meno a priezvisko : Bohuš Martin  

Rodné priezvisko : Bohuš 

Dátum narodenia : 11.09.1939 

Trvale bytom  : Kostolná 171/18, 976 34 Králiky, Slovenská republika 

Štátne občianstvo : SR 

IBAN   : SK28 0200 0000 0004 3684 5442 

(spoluvlastník v podiele 1/8  parcely  KNE 879) 

(ďalej aj ako „Predávajúci v rade 5“) 

Zastúpený/á:     MUDr. Stella Gajdošová 

                rod. Bohušová  

                                     Trvalý pobyt: Kvetinová č.3, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská        

     republika 

     Dátum narodenia: 25.9.1964  

     Rodné číslo:645925/6507  

 

 

Meno a priezvisko : Bohušová Darina  

Rodné priezvisko : Bohušová 

Dátum narodenia : 05.05.1945 

Trvale bytom  : Šalgotarjánska 347/1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika 

Štátne občianstvo : SR 

IBAN   : SK89 0900 0000 0000 5008 2120 

(spoluvlastník v podiele 1/8  parcely  KNE 879) 

(ďalej aj ako „Predávajúci v rade 6“) 

 

Meno a priezvisko : Mervová Katarína, Ing. 

Rodné priezvisko : Mervová 

Dátum narodenia : 27.01.1964 

Trvale bytom  : Trieda SNP 1723/18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika 

Štátne občianstvo : SR 

IBAN   : SK56 1100 0000 0080 1101 0761 

(spoluvlastník v podiele 1/8  parcely  KNE 879) 

(ďalej aj ako „Predávajúci v rade 7“) 

Zastúpený/á:   Predávajúcim v rade 6 

 

 

Meno a priezvisko : Butkovská Adriana, Mgr. 

Rodné priezvisko : Ivanková 

Dátum narodenia : 17.01.1974 
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Trvale bytom  : M.M. Hodžu 6979/14, 960 01 Zvolen, Slovenská republika 

Štátne občianstvo : SR 

IBAN   : SK89 0900 0000 0000 5008 2120 

(spoluvlastník v podiele 1/8  parcely  KNE 879) 

(ďalej aj ako „Predávajúci v rade 8“) 

Zastúpený/á:   Predávajúcim v rade 6 

 

 

Meno a priezvisko : Bojtárová Eva, MUDr., PhD. 

Rodné priezvisko : Bojtárová 

Dátum narodenia : 22.09.1960 

Trvale bytom  : A.Gwerkovej 1536/27, 851 04  Bratislava - Petržalka,                        

     Slovenská republika 

Štátne občianstvo : SR 

IBAN   : SK07 0900 0000 0000 1047 9078                                    

(spoluvlastník v podiele 1/8  parcely  KNE 879) 

(ďalej aj ako „Predávajúci v rade 9“) 

Zastúpený/á:   Predávajúcim v rade 6 

 

 

Meno a priezvisko : Halušková Renata 

Rodné priezvisko : Hatoková 

Dátum narodenia : 04.11.1965 

Trvale bytom  : Budapeštianska 2450/40, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce,  

     Slovenská republika 

Štátne občianstvo : SR 

IBAN   : SK89 0900 0000 0000 5008 2120 

(spoluvlastník v podiele 1/8  parcely  KNE 879) 

(ďalej aj ako „Predávajúci v rade 10“) 

Zastúpený/á:   Predávajúcim v rade 6 

 

 

Meno a priezvisko : Dedičová Michaela 

Rodné priezvisko : Dedičová 

Dátum narodenia : 19.2.1974 

Trvale bytom  : Internátna 688/49, 974 01  Banská Bystrica,  Slovenská republika 

Štátne občianstvo : SR 

IBAN   : SK31 1100 0000 0026 1853 6674 

(spoluvlastník v podiele 1/8  parcely  KNE 879) 

(ďalej aj ako „Predávajúci v rade 11“) 

Zastúpený/á:   Predávajúcim v rade 6 

 

 

             

uzatvárajú túto 

 

kúpnu zmluvu: 
 

 

Článok I.  
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Identifikácia nehnuteľností 
 

Predávajúci v rade č. 1 je výlučným vlastníkom v 1/1 parcely KNE č. 874 o výmere 1473 m
2
, 

trvalý trávnatý porast, evidovanej na LV č. 339, ktorá sa nachádza v katastrálnom území 

Veľká Lúka, obec Veľká Lúka, okres Zvolen. Od pôvodnej parcely registra „E“ č. 874 sa 

odčleňujú diely č. 16, 29, 23 a 30 v súlade s Geometrickým plánom č. 37553674-47/2019  

spracovaným Petrom Truhanom, Novomeského 17, Veľká Lúka, overeným Okresným 

úradom Zvolen, katastrálnym odborom dňa 05.06.2019 pod č. G1 – 295/2019. 

 

Predávajúci v rade č. 2 je výlučným vlastníkom v 1/1 parcely KNE č. 875 o výmere 544 m
2
, 

trvalý trávnatý porast, evidovanej na LV č. 391, ktorá sa nachádza v katastrálnom území 

Veľká Lúka, obec Veľká Lúka, okres Zvolen. Od pôvodnej parcely registra „E“ č. 875 sa 

odčleňujú diely č. 17, 28, 22 a 31 v súlade s Geometrickým plánom č. 37553674-47/2019  

spracovaným Petrom Truhanom, Novomeského 17, Veľká Lúka, overeným Okresným 

úradom Zvolen, katastrálnym odborom dňa 05.06.2019 pod č. G1 – 295/2019. 

 

Predávajúci v rade č. 3 je výlučným vlastníkom v 1/1 parcely KNE č. 878 o výmere 419 m
2
, 

trvalý trávnatý porast, evidovanej na LV č. 379, ktorá sa nachádza v katastrálnom území 

Veľká Lúka, obec Veľká Lúka, okres Zvolen. Od pôvodnej parcely registra „E“ č. 878 sa 

odčleňujú diely č. 18, 27, 25, 21 a 32 v súlade s Geometrickým plánom č. 37553674-47/2019  

spracovaným Petrom Truhanom, Novomeského 17, Veľká Lúka, overeným Okresným 

úradom Zvolen, katastrálnym odborom dňa 05.06.2019 pod č. G1 – 295/2019. 

 

Predávajúci v rade č. 4 až 11 sú spoluvlastníkmi (každý z nich v 1/8 k celku) parcely KNE č. 

879 o výmere 879 m
2
, trvalý trávnatý porast, evidovanej na LV č. 370, ktorá sa nachádza 

v katastrálnom území Veľká Lúka, obec Veľká Lúka, okres Zvolen. Od pôvodnej parcely 

registra „E“ č. 879 sa odčleňujú diely č. 19, 26, 24, 20 a 33 v súlade s Geometrickým plánom 

č. 37553674-47/2019 spracovaným Petrom Truhanom, Novomeského 17, Veľká Lúka, 

overeným Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom dňa 05.06.2019 pod č. G1 – 

295/2019. 

 

Geometrickým plánom dochádza k identifikácii k určeniu vlastníckych práv na pozemku na 

p.č. 786/6, 786/128, 786/129, 786/130, 786/131, 786/132, 786/133, 786/134, 786/135, 

786/136, 786/137, 786/138, 786/139, 786/140. 

 

 Identifikácia parciel podľa vyššie uvedeného Geometrické plánu:  

 Novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/6 o výmere 117 m
2
, druh pozemku 

zastavané plochy tvorená dielom č. 24 

 Novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/128 o výmere 65 m
2
, druh pozemku orná 

pôda tvorená dielom č. 19 

 Novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/129 o výmere 221 m
2
, druh pozemku 

ostatné plochy tvorená dielom č. 26 

 Novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/130 o výmere 1 m
2
, druh pozemku 

zastavané plochy tvorená dielom č. 25 

 Novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/131 o výmere 207 m
2
, druh pozemku orná 

pôda tvorená dielom č. 20 a 33 

 Novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/132 o výmere 20 m
2
, druh pozemku orná 

pôda tvorená dielom č. 18 

 Novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/133 o výmere 163 m
2
, druh pozemku 

ostatné plochy tvorená dielom č. 27 
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 Novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/134 o výmere 51 m
2
, druh pozemku orná 

pôda tvorená dielom č. 21 a 32 

 Novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/135 o výmere 20 m
2
, druh pozemku orná 

pôda tvorená dielom č. 17 

 Novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/136 o výmere 190 m
2
, druh pozemku 

ostatné plochy tvorená dielom č. 28 

 Novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/137 o výmere 53 m
2
, druh pozemku orná 

pôda tvorená dielom č. 22 a 31 

 Novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/138 o výmere 68 m
2
, druh pozemku orná 

pôda tvorená dielom č. 16 

 Novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/139 o výmere 757 m
2
, druh pozemku 

ostatné plochy tvorená dielom č. 29 

 Novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/140 o výmere 154 m
2
, druh pozemku orná 

pôda tvorená dielom č. 23 a 30 

 

 

Článok II. 

 Predmet zmluvy 
 

     Predávajúci  v rade č. 1 - 11 predávajú im patriace podiely na novovytvorených parcelách           

v k.ú. Veľká Lúka a to konkrétne:  

 

 novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/6 o výmere 117 m
2
, druh pozemku 

zastavané plochy tvorená dielom č. 24 

 novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/128 o výmere 65 m
2
, druh pozemku orná 

pôda tvorená dielom č. 19 

 novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/129 o výmere 221 m
2
, druh pozemku 

ostatné plochy tvorená dielom č. 26 

 novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/130 o výmere 1 m
2
, druh pozemku 

zastavané plochy tvorená dielom č. 25 

 novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/131 o výmere 207 m
2
, druh pozemku orná 

pôda tvorená dielom č. 20 a 33 

 novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/132 o výmere 20 m
2
, druh pozemku orná 

pôda tvorená dielom č. 18 

 novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/133 o výmere 163 m
2
, druh pozemku 

ostatné plochy tvorená dielom č. 27 

 novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/134 o výmere 51 m
2
, druh pozemku orná 

pôda tvorená dielom č. 21 a 32 

 novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/135 o výmere 20 m
2
, druh pozemku orná 

pôda tvorená dielom č. 17 

 novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/136 o výmere 190 m
2
, druh pozemku 

ostatné plochy tvorená dielom č. 28 

 novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/137 o výmere 53 m
2
, druh pozemku orná 

pôda tvorená dielom č. 22 a 31 

 novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/138 o výmere 68 m
2
, druh pozemku orná 

pôda tvorená dielom č. 16 

 novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/139 o výmere 757 m
2
, druh pozemku 

ostatné plochy tvorená dielom č. 29 
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 novovzniknutá parcela registra „C“ č. 786/140 o výmere 154 m
2
, druh pozemku orná 

pôda tvorená dielom č. 23 a 30 

 

a kupujúci do výlučného vlastníctva tieto pozemky kupuje.  

 

 

Článok III. 

 Kúpna cena 
 

1. Cena nehnuteľnosti uvedenej v čl. II. bola dohodnutá medzi predávajúcim a 

kupujúcim. 

2. Predávajúci predávajú a kupujúci kupujú nehnuteľnosť uvedenú v čl. II.  tejto zmluvy, 

za dohodnutú kúpnu cenu 3 €/m
2
 do výlučného vlastníctva.  

3. Kúpnu cenu dohodnutú v čl. III bod 2 tejto zmluvy zaplatí kupujúci predávajúcemu, 

a to prevodom na bankový účet z účtu kupujúceho na účet predávajúceho najneskôr do 3 dní 

odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy z jeho strany nasledovne:  

 Kupujúci uhradí na bankový účet Predávajúceho v rade č. 1 kúpnu cenu v celkovej 

výške: 2.937 € (slovom dvetisícdeväťstotridsaťsedem EUR) 

 Kupujúci uhradí na bankový účet Predávajúceho v rade č. 2 kúpnu cenu v celkovej 

výške: 789 € (slovom sedemstoosemdesiatdeväť EUR) 

 Kupujúci uhradí na bankový účet Predávajúceho v rade č. 3 kúpnu cenu v celkovej 

výške: 705 € (slovom sedemstopäť EUR) 

 Kupujúci uhradí na bankový účet Predávajúceho v rade č. 4 kúpnu cenu v celkovej 

výške: 228,75 € (slovom dvestodvadsaťosem EUR a 75 centov) 

 Kupujúci uhradí na bankový účet Predávajúceho v rade č. 5 kúpnu cenu v celkovej 

výške: 228,75 € (slovom dvestodvadsaťosem EUR a 75 centov) 

 Kupujúci uhradí na bankový účet Predávajúceho v rade č. 6 kúpnu cenu v celkovej 

výške: 228,75 € (slovom dvestodvadsaťosem EUR a 75 centov) 

 Kupujúci uhradí na bankový účet Predávajúceho v rade č. 7 kúpnu cenu v celkovej 

výške: 228,75 € (slovom dvestodvadsaťosem EUR a 75 centov) 

 Kupujúci uhradí na bankový účet Predávajúceho v rade č. 8 kúpnu cenu v celkovej 

výške: 228,75 € (slovom dvestodvadsaťosem EUR a 75 centov) 

 Kupujúci uhradí na bankový účet Predávajúceho v rade č. 9 kúpnu cenu v celkovej 

výške: 228,75 € (slovom dvestodvadsaťosem EUR a 75 centov) 

 Kupujúci uhradí na bankový účet Predávajúceho v rade č. 10 kúpnu cenu v celkovej 

výške: 228,75 € (slovom dvestodvadsaťosem EUR a 75 centov) 

 Kupujúci uhradí na bankový účet Predávajúceho v rade č. 11 kúpnu cenu v celkovej 

výške: 228,75 € (slovom dvestodvadsaťosem EUR a 75 centov) 

 

4. Kúpna cena bude kupujúcim uhradená v súlade s touto zmluvou na účet uvedený 

Predávajúcimi v rade č. 1 až 11.  

  

 

Článok IV. 

 Nadobudnutie vlastníckeho práva 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade nepovolenia vkladu v katastri nehnuteľností  

vráti zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 10. dní od nepovolenia vkladu v katastri 

nehnuteľností. 
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2. Predávajúci sa zaväzuje za meškanie s vrátením kúpnej ceny podľa čl. III. ods. 3 

zaplatiť kupujúcemu úrok z omeškania v dohodnutej výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania.  

 

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení 

vkladu práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností. 

 

 

Článok V.  

Osobitné ustanovenia 

 

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

bremená ani iné právne povinnosti, nehnuteľnosť nie je vypožičaná, prenajatá ani zaťažená 

žiadnymi právami tretích osôb, nie je predmetom aktuálneho alebo hroziaceho súdneho sporu, 

alebo správneho konania.  Predávajúci súčasne vyhlasuje, že nevykonal pred uzavretím tejto 

zmluvy žiadny právny úkon, na základe ktorého by sa ktokoľvek mohol domáhať zápisu 

vlastníctva či vecného práva k prevádzanej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.  

 

2. Kupujúci sa so stavom nehnuteľnosti oboznámili jej obhliadkou na mieste samom.  

 

 

Článok VI. 

 Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany si nevyhradili možnosť od tejto zmluvy odstúpiť a sú svojimi prejavmi 

vôle vyjadrenými v tejto zmluve viazaní až do rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech kupujúcich.  

 

2. Predávajúci a kupujúci po podpísaní kúpnej zmluvy a zaplatení kúpnej ceny ihneď 

predložia Okresnému úradu Zvolen, katastrálny odbor návrh na povolenie vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.    

 

3. Kupujúci nadobudnú vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej v čl. II. tejto zmluvy 

vkladom do katastra nehnuteľností na Okresnom úrade Zvolen, katastrálny odbor. 

 

4. Zmluva je vyhotovená v 14. vyhotoveniach, z nich predávajúci obdrží 1 vyhotovenie, 

kupujúci 1 vyhotovenie a správa katastra 2 vyhotovenia.  

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony, sú oprávnení 

nakladať s predmetom zmluvy a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. S obsahom zmluvy 

súhlasia, túto uzavreli slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluva nebola uzavretá za 

podmienok obzvlášť nevýhodných pre jednu zo zmluvných strán ani pod nátlakom. Na 

vyjadrenie ich prejavu vôle byť viazaný touto Zmluvou a na vyjadrenie bezvýhradného 

súhlasu so všetkými ustanoveniami zmluvy ju vlastnoručne podpísali.  

 

6. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú  súčasť 

tejto zmluvy.  
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7. Záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami z. č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

 

8. Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi stranami a účinná dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia v zmysle z. č. 211/2000 Z. z. zákon o slobodnom prístupe k informáciám 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Vo Veľkej Lúke,  .............. 2019 

 

 

Kupujúci: 

 

 

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

    Ing. Andrea Chromeková          

 

 

Predávajúci:  

 

 

v rade č. 1: Ľuboš  Žlnka..................................... 

 

 

 

 

v rade č. 2:      Boborová Edita................................... 

 

 

 

v rade č. 3:      Krnáč Ondrej ...................................... 

 

 

 

 

v rade č. 4: Klačková Mária v zastúpení Predávajúci v rade 6  ....................................... 

 

 

 

 

v rade č. 5: Bohuš Martin v zastúpení  MUDr. Stella Gajdošová  ........................................... 

 

 

v rade č. 6: Bohušová Darina ...................................... 
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v rade č. 7: Mervová Katarína, Ing.  v zastúpení Predávajúci v rade 6   ........................... 

 

 

 

 

v rade č.8: Butkovská Adriana, Mgr. v zastúpení Predávajúci v rade 6   ........................... 

 

 

 

 

v rade č. 9: Bojtárová Eva, MUDr., PhD v zastúpení Predávajúci v rade 6  ......................... 

 

 

 

v rade č. 10: Halušková Renáta v zastúpení Predávajúci v rade 6   ............................... 

 

 

 

v rade č. 11: Dedičová Michaela v zastúpení Predávajúci v rade 6  .............................. 

                                                                                

 

 

Príloha: 

1. Geometrický plán 


