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Kúpna   zmluva  

 

Z m l u v n é   s t r a n y 

 

Predávajúci:  

názov:    Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. 

sídlo:      Predná Hora 126, 049 01 Muráň 

zast.:      PhDr. Stanislav Vladimír, PhD., MPH, riaditeľ 

IČO:      37954920  

DIČ:    2022037215 

DIČ DPH:  SK2022037215 

Bankové spojenie: VÚB Revúca 

IBAN:    SK80 0200 0000 0000 5523 7582 

zápis v registri:   Krajský úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO – 392005 NO 

 

na strane jednej /ďalej len predávajúci/  

 

Kupujúci:       

názov:   KVETY TATRY – SLOVENSKO, s.r.o. 

sídlo:   Námestie Sv. Egídia 3003/96, 058 01 Poprad 

zast:   Dušan Kantor, konateľ 

IČO:   36488984 

IČ DPH:  SK2021763150 

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko 

IBAN:   SK24 3100 0000 0043 1014 1106 

Zápis v obch. registri:Okresného súdu Prešov vložka sro č. 14473/P 

  

 na strane druhej / ďalej len kupujúci/  

 

uzavreli medzi sebou podľa ust. §588 a nasl. Občianského zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších 

predpisov a doplnkov túto 

        kúpnu  zmluvu   

 

Článok I. 

 

Predávajúci je výlučným vlastníkom (podiel 1/1) pozemku –  parc. č. KN-C 938/14 o výmere 2744 m2, 

ostatná plocha, ktorá bola vytvorená oddelením od parc. č. KN-C 938/1 o výmere 4868 m2 , ostatná 

plocha a oddelením od parc.č. KN-C 938/2 o výmere 5041 m2 , ostatná plocha, ktoré sú vedené  na liste 

vlastníctva č. 803 Okresného úradu Revúca, odbor katastrálny pre katastrálne územie Muráň, obec 

Muráň, okres Revúca a to geometrickým plánom č. 37543482 – 123/2020 na oddelenie pozemku p.č. 

938/14, vyhotoviteľa Ing. Peter Hricovíny, gen. Goliána 4, 050 01 Revúca, IČO: 37543482 zo dňa 

29.03.2021, autorizačne overeného dňa 29.03.2021 Ing. Dušan Hricovíny, autorizovaný geodet 

a kartograf a úradne overený dňa 09.04.2021 Okresným úradom Revúca, odbor katastrálny č. G1-

47/2021, ktorým boli po oddelení vytvorené parc.č. KN-C 938/1 o výmere 3039 m2 , ostatná plocha, 

parc.č. KN-C 938/2 o výmere 4126 m2 , ostatná plocha a novovytvorená parc. č. KN-C 938/14 o výmere 

2744 m2, ostatná plocha.  

(ďalej len „predmet kúpy“) 

Článok II. 

 

Predávajúci touto kúpnou zmluvou predáva kupujúcemu  parcelu,  definovanú v čl. I. tejto kúpnej 

zmluvy – predmet kúpy do jeho výlučného vlastníctva (podiel 1/1), ktorý tento kupuje a zaväzuje sa 

zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. 

 

 

Článok III. 

 



Kúpna zmluva    Strana 2 z 3 

 

Dohodnutá kúpna cena za predmet kúpy je : 

Suma bez DPH: 9 950 Eur 

DPH: 1 990 Eur 

Spolu suma s DPH: 11 940 Eur 

slovom: jedenásťtisícdeväťstoštyridsať Eur s DPH. 

 

 

Článok IV. 

 

Dohodnutú kúpnu cenu vo výške ako je uvedená v bode III. tejto kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje 

zaplatiť predávajúcemu pri podpise tejto kúpnej zmluvy v hotovosti do pokladne predávajúceho. 

Predávajúci zašle kúpnu zmluvu na zápis do Katastra nehnuteľností až po uhradení celej kúpnej ceny 

kupujúcim. 

     

 

Článok V.  

 

Predávajúci prehlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne ťarchy, záložné práva, vecné bremená, 

nájomné práva ani akékoľvek iné práva tretích osôb, ktoré by akýmkoľvek spôsobom obmedzovali 

kupujúceho vo výkone jeho vlastníckych práv.  

 Pre prípad, že by sa toto prehlásenie predávajúceho ukázalo ako nepravdivé, zmluvné strany sa dohodli, 

že kupujúci má právo od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť. 

 

 

Článok VI. 

Predkupné právo 

 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predávajúci má v prípade predaja alebo akéhokoľvek iného 

scudzenia predmetu kúpy kupujúcim predkupné právo k predmetu kúpy, t.j. kupujúci sa zaväzuje 

v prípade predaja alebo akéhokoľvek iného scudzenia predmetu kúpy kupujúcim ponúknuť predmet 

kúpy na predaj kupujúcemu, ktorý toto predkupné právo prijíma. Toto predkupné právo sa uzatvára 

v zmysle ust. §-u 602 a nasl. Obč. zákonníka s tým, že sa podľa §-u 603 ods. 2 Obč. zákonníka 

dojednáva ako vecné právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho a nadobúda ho predávajúci 

vkladom do katastra nehnuteľností. 

 

Článok  VII. 

 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy vkladom do katastra nehnuteľností Okresného 

úradu Revúca, odbor katastrálny. 

 

Článok VIII. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí na všetky právne úkony, že ich zmluvná voľnosť a právna 

spôsobilosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by túto obmedzovali. 

 

Článok IX. 

 

1. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany usilovať 

riešiť predovšetkým formou dohody a v prípade, že nedôjde k dohode, spory budú riešené podľa 

slovenského právneho poriadku a podliehajú kompetencii príslušného súdu.  

2. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s Prehlásením OLÚP n.o. Predná Hora (príloha č.1 tejto 

zmluvy), toto rešpektuje v plnej miere a zaväzuje sa v zmluvnom vzťahu zásady tohto prehlásenia 

dodržiavať a vytvárať podmienky pre jeho realizáciu.  

3. Podpísaním tejto zmluvy zmluvné strany potvrdzujú  svoj súhlas s jej jednotlivými ustanoveniami.  
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4. Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami.  

5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.546/2010 

Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

s tým, že vecnoprávne účinky nastávajú vkladom vlastníckeho práva a predkupného práva do katastra 

nehnuteľností.  

6. Podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluvné strany súhlasia so 

zverejnením všetkých údajov uvedených v tejto zmluve.  

7. Kupujúci týmto udeľuje súhlas pre OLÚP, n.o. so spracovávaním jeho osobných údajov, uvedených 

v tejto zmluve alebo inak poskytnutých a to na dobu neurčitú až do jeho písomného odvolania, avšak 

minimálne na dobu platnosti tejto zmluvy a uplynutia 5 rokov od vysporiadania všetkých práv a 

povinností z tejto zmluvy. Tento súhlas sa udeľuje v rozsahu ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie 

podmienok tejto zmluvy.  

8. Zmluva sa vyhotovuje v 5 exemplároch, jeden pre kupujúceho, jeden pre predávajúceho a 3x pre 

Okresný úrad Revúca, odbor katastrálny. 

9. Príloha č. 1 – Prehlásenie OLUP, n.o. 

 

 

 

Predná Hora, dňa   

 

 

 

 

        predávajúci:                                                                  kupujúci: 

 

 

 


