
                                         Kúpna  zmluva  

                     o prevode vlastníctva nehnuteľností 
uzavretá v zmysle ustanovenia § 588 a  nasl. Občianskeho zákonníka  č. 509/1990 Zb.  

v platnom znení 

 

 

Predávajúci :    

 

OBEC   Veľké Úľany 

zastúpená starostom obce  :  Ing. František Gőgh, DBA 

sídlo :  Obecný úrad , Hlavná 578, 925 22  Veľké Úľany 

IČO : 00306282 

 

/ďalej ako  predávajúci / 

 

 

Kupujúci      :    

 

1/ Eva  Lukáčová, Bc., rod. Lukáčová 

    nar., rod.č.  

    trvale bytom Hlavná 585/3, 925 22 Veľké Úľany 

    občan SR 

2/ Michal Rákóczi, rod. Rákóczi 

    nar., rod.č.  

    trvale bytom Hlavná 585/3, 925 22  Veľké Úľany 

    občan SR 

3/ Zuzana Molnárová rod. Molnárová 

    nar., rod. č. 

    trvale bytom Nový Dvor č. 1055/4, 925 21 Sládkovičovo 

    občan SR 

4/ Peter Kotora, Mgr., PhD., rod. Kotora 

    nar., rod. č. 

    trvale bytom  Hlavná 585/3, 925 22  Veľké Úľany 

   občan SR  

5/ Soňa Kotorová, RNDr., PhD.,  rod. Halászová 

    nar., rod.č. 

    trvale bytom, 925 22  Veľké Úľany 

    občan SR 

6/ Priska Potučeková rod. Potučeková   
    nar., rod.č.  

    trvale bytom Mlynská 274/54, 925 22  Veľké Úľany 

    občan SR 

7/ Dominika Bachratá rod. Bachratá 

    nar.  , rod. č.  

    trvale bytom Hlavná 585/3, 925 22  Veľké Úľany 

    občan SR 

8/ Alžbeta Némethová rod. Schultzová 

    nar., rod. č.  

    trvale bytom Hlavná 585/3, 925 22 Veľké Úľany 

    občan SR 



9/ Štefan Horváth rod. Horváth 

    nar., rod.č. 

    trvale bytom Kolónia č. 476, 930 37 Lehnice 

    občan SR 

 

/ďalej ako  kupujúci/ 

                                                        Článok I. 

                                                                 

 

1.   Predávajúci   je  výlučným  vlastníkom  nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v katastrálnom 

území  obce  Veľké Úľany, vedenej  Okresným úradom  v Galante, katastrálny odbor  na Liste 

vlastníctva č. 1531 ako C-KN par. č.: 177/3 vo výmere 214 m², druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria. Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku č. 177/3 je evidovaný na 

liste vlastníctva č. 2492. 

 

2. Predávajúci predáva a kupujúci  kupujú pozemok pod bytovým domom súp. č. 585  C-KN   

 par. č.: 177/3 vo výmere 214 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  nasledovne: 

 

Eva  Lukáčová, Bc., rod. Lukáčová do  podielového  spoluvlastníctva v  8262/59271 

k celku  / 29,83 m²/  za dohodnutú kúpnu cenu :    208,81  EUR 

Michal Rákóczi, rod. Rákóczi do podielového spoluvlastníctva v ½  v 6776/59271  k celku 

 / 12,23 m²/  za dohodnutú kúpnu cenu:      85,61   EUR 

Zuzana Molnárová rod. Molnárová do podielového spoluvlastníctva v ½  v 6776/59271  

k celku / 12,23 m²/ za dohodnutú kúpnu cenu:      85,61   EUR 

Peter Kotora, Mgr., PhD., rod. Kotora do podielového spoluvlastníctva v ½  v 8128/59271  

k celku / 14,67 m²/ za dohodnutú kúpnu cenu:     102,69   EUR 

Soňa Kotorová, RNDr., PhD.,  rod. Halászová do podielového spoluvlastníctva v ½  

v 8128/59271  k celku / 14,67 m²/ za dohodnutú kúpnu cenu:   102,69  EUR 

Priska Potučeková rod. Potučeková  do  podielového  spoluvlastníctva v 6776/59271 

k celku  / 24,46 m²/ za dohodnutú kúpnu cenu :    171,22    EUR 

Dominika Bachratá rod. Bachratá do  podielového  spoluvlastníctva v 8128/59271 k celku  

/ 29,35 m²/ za dohodnutú kúpnu cenu :     205,45  EUR 

Alžbeta Némethová rod. Schultzová do  podielového  spoluvlastníctva v 6776/59271 

k celku / 24,46 m²/  za dohodnutú kúpnu cenu :   171,22   EUR 

Štefan Horváth rod. Horváth do  podielového  spoluvlastníctva v 14425/59271 k celku  za / 

52,10 m²/ dohodnutú kúpnu cenu :    364,70   EUR 

 

 

                                                            Čl. II. 

                                           

Kúpnu cenu vo výške  za  1498-  € / slovom tisíc štyristodeväťdesiatosem  EUR/  kupujúci 

uhradili predávajúcemu v peňažnej hotovosti do obecnej pokladne pred podpísaním tejto 

zmluvy, ktorú skutočnosť účastníci svojimi podpismi na tejto listine súčasne potvrdzujú.     

 

 

                                                           Čl. III. 

                              

1.Odpredaj nehnuteľnosti,  uvedenej v čl. I, v bode 1/  bol schválený uznesením č. 90- 

   OZ/2017 bod č. 7, písm. a/ na  18. zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch  

   dňa 18.10.2017 ako aj kúpna cena vo výške 7 €/m². 



2. Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod z dôvodu prevodu pozemku zastavaného stavbou  

    vo vlastníctve nadobúdateľov. 

3. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo spôsob odpredaja nehnuteľností v zmysle § 9 ods. 2  

    písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako aj predaj  

    nehnuteľnosti v zmysle § 9 ods. 2 písm. c/ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

                                        

                                                       Čl. IV. 

 

1. Predávajúci predáva nehnuteľnosť,  špecifikovanú v Čl. I. kúpnej zmluvy bez   

    akýchkoľvek tiarch a bremien a súhlasí so zápisom vkladu vlastných práv do katastra  

    nehnuteľností v prospech kupujúcich. 

 

2. Kupujúci prehlasujú, že stav kupovanej nehnuteľnosti dobre poznajú. 

 

                                        

                                                      Čl. V. 

 

1. Účastníci zmluvy vzali na vedomie, že vlastníctvo nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. tejto  

     zmluvy prechádza na kupujúcich dňom vkladu vlastníctva do katastra  nehnuteľnosti  

     u Okresného úradu v Galante , odbor katastrálny. 

 

2. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá predávajúci s tým, že  

    všetky náklady spojené so zaplatením správneho poplatku hradia  kupujúci. 

  

                                                         

                                                    Čl. VI. 

 

1. Kúpna zmluva je vyhotovená v 11 exemplároch rovnakej právnej sily. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a ich vôľa vyjadrená  

    v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá. Zúčastnené strany ju prečítali a na znak súhlasu  

    podpísali 

3. Túto zmluvu je možné zmeniť, dopĺňať alebo opraviť len po vzájomnej dohode zmluvných    

    strán a to v písomnej forme. 

 

 

 

 

 

       

vo Veľkých Úľanoch dňa: 26.10.2018 

 

 

 

 

Predávajúci :                                                                            .................................................. 

                                                                                                          Obec Veľké Úľany 

                                                                                                     v zastúpení starostom obce 

                                                                                                       Ing. František Gőgh, DBA 

 



 

Kupujúci: 

 

 

Bc. Eva  Lukáčová                                                                      ................................................ 

 

Michal Rákóczi                                                                           .............................................. 

 

Zuzana Molnárová                                                                        .............................................. 

 

Mgr. Peter Kotora, PhD.                                                              ............................................... 

 

RNDr. Soňa Kotorová, PhD.                                                      .............................................. 

 

Priska Potúčeková                                                                       ............................................... 

       

Dominika Bachratá                                                                       ................................................ 

 

Alžbeta Némethová                                                                    ................................................ 

 

Štefan Horváth                                                                            ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


