
NÁVRH - KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka  

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Predávajúci:  COOP JEDNOTA NITRA, spotrebné družstvo 

   v zastúpení: 

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                         IČO : 168 874 

   DIČ : 2020411800 

   IČ DPH: SK 2020411800 

   Sídlo: Štefánikova 54, 949 01 Nitra 

   Banka: Slovenská sporiteľňa,  

   IBAN: SK20 0900 0000 0002 3392 9208 

   (ďalej len predávajúci) 

 

Kupujúci:  Obec Močenok  

v zastúpení :  

PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce 

Obecný úrad Močenok, Sv. Gorazda 629/82, Močenok 

                         IČO : 00 308 439 

   DIČ : 2021252794 

   Banka: VÚB a.s., Galanta 

   IBAN: SK42 0200 0000 0015 8221 9153 

   (ďalej len kupujúci)  

 

 

II. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti parcely č. 509, druh pozemku: 

zastavaná plocha o výmere 4950 m
2
, reg. „C-KN“ nachádzajúcej sa v k. ú. Močenok, 

vedenej na LV č. 44. 

 

III. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť v k. ú. 

Močenok a to parcelu č. 509/18, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 606 m
2
, reg. 

„C-KN“, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 509, reg. „C-KN“ Geometrickým plánom 

č. 8/2017, úradne overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa  

14. 08. 2017 pod číslom 348/2017 (ďalej len predmet zmluvy). 

2. Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom predávanej nehnuteľnosti. 

3. Kupujúci prehlasuje, že stav kupovanej nehnuteľnosti je mu známy a túto v tomto stave 

kupuje do svojho výlučného vlastníctva za kúpnu cenu uvedenú v článku IV. tejto zmluvy. 

 

 

 



IV. 

Kúpna cena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predávanú nehnuteľnosť vo výške 5 500,- € 

(slovom päťtisícpäťsto eur) stanovenej na základe znaleckého posudku č. 221/2017,  

ktorý vypracoval Ing. Peter Števula, číslo znalca: 913 453. 

2. Kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu na jeho účet v peňažnom ústave v Slovenskej 

sporiteľni, a. s. č. ú.  IBAN: SK20 0900 0000 0002 3392 9208 najneskôr do 10 dní  

od podpisu kúpnej zmluvy. 

 

V. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

1. Kúpna zmluva na nehnuteľnosť presne špecifikovanú v čl. III ods. 1 tejto zmluvy bola 

schválená Obecným zastupiteľstvom v Močenku Uznesením č. x.x – V./OZ/2017 zo dňa 

27. 09. 2017. 

2. Kupujúci berie na vedomie, že vlastníctvo k nehnuteľnosti nadobudne až povolením 

vkladu do katastra nehnuteľností. 

3. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností predloží kupujúci na Okresný úrad Šaľa, 

katastrálny odbor. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme,  

po ich odsúhlasení a podpísaní všetkými účastníkmi zmluvy. 

2. Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom, že ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená a po prečítaní zmluvy túto na znak súhlasu s jej obsahom 

vlastnoručne podpisujú. 

3. Zmluva bola vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, každá v sile originálu. 

 

 

V Močenku dňa ........................................ 

 

 

 

 

Predávajúci:        Kupujúci: 

 

 

 

 

 

 

 

COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo    Obec Močenok 


