Kúpna zmluva
v zmysle ust. § 588 a násl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších právnych predpisov
medzi zmluvnými stranami
Predávajúci v 1. rade:

Ján Vojtek, rod. Vojtek
nar.: 09.09.1975
r. č.: 750909/9466
trvale bytom Jesenná 6/98, 065 44 Plaveč
štátny občan Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúci v 1. rade“/

Predávajúci v 2. rade:

Jozef Vojtek, rod. Vojtek
nar.: 14.12.1968
r. č.: 681214/6517
trvale bytom Ružová 22/426, 065 44 Plaveč
štátny občan Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúci v 2. rade“/

Predávajúca v 3. rade:

Margita Hetešová, rod. Mačeková
nar.: 05.12.1962
r. č.: 626205/6647
trvale bytom Lipová aleja 8/3, 065 44 Plaveč
štátna občianka Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúca v 3. rade“/

Predávajúca v 4. rade:

Mária Muchová, rod. Mačeková
nar.: 12.06.1964
r. č.: 645612/6083
trvale bytom 065 43 Orlov č. 60
štátna občianka Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúca v 4. rade“/

Predávajúci v 5. rade:

Ján Maček, rod. Maček
nar.: 20.11.1966
r. č.: 661120/6415
trvale bytom Mierová 24/1090, 064 01 Stará Ľubovňa
štátny občan Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúci v 5. rade“/

Predávajúca v 6. rade:

Viera Kosturková, rod. Mačeková
nar.: 01.11.1972
r. č.: 726101/9469
trvale bytom Pastovnícka 21/327, 065 44 Plaveč
štátna občianka Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúca v 6. rade“/

Predávajúca v 7. rade:

Margita Pekárová, rod. Vargová
nar.: 13.09.1957
r. č.: 575913/6009
trvale bytom Dávidova 16/148, 065 44 Plaveč
štátna občianka Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúca v 7. rade“/

Predávajúci v 8. rade:

Pavel Tešľa, rod. Tešľa
nar.: 18.04.1952
r. č.: 520418/281
trvale bytom Bernolákova 3/266, 065 44 Plaveč
štátny občan Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúci v 8. rade“/

Predávajúci v 9. rade:

Štefan Tomáš, rod. Tomáš
nar.: 20.04.1949
r. č.: 490420/316
trvale bytom Železničiarska 11/372, 065 44 Plaveč
štátny občan Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúci v 9. rade“/

Predávajúca v 10. rade:

Margita Liščinská, rod. Tomášová
nar.: 14.10.1951
r. č.: 516014/182
trvale bytom Železničiarska 9/373, 065 44 Plaveč
štátna občianka Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúca v 10. rade“/

Predávajúci v 11. rade:

Jozef Tomáš, rod. Tomáš
nar.: 23.08.1955
r. č.: 550823/6932
trvale bytom Sv. Margity 16/76, 065 44 Plaveč
štátny občan Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúci v 11. rade“/

Predávajúci v 12. rade:

Ján Vojtek, rod. Vojtek
nar.: 13.08.1966
r. č.: 660813/6436
trvale bytom Mierová 44/1094, 064 01 Stará Ľubovňa
štátny občan Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
Helena Vojteková r. Knapíková
nar. 17.02.1970,
r. č.: 705217/9453
trvale bytom Mierová 44/1094, 064 01 Stará Ľubovňa
štátny občan Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúci v 12. rade“/

Predávajúca v 13. rade:

Anna Sopková, rod. Pekárová
nar.: 23.09.1962
r. č.: 625923/7116
trvale bytom Pastovnícka 18/492, 065 44 Plaveč
štátna občianka Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúca v 13. rade“/

Predávajúci v 14. rade:

Ján Pekár, rod. Pekár
nar.: 24.11.1986
r. č.: 861124/9746
trvale bytom Sv. Margity 10/73, 065 44 Plaveč
štátny občan Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúci v 14. rade“/

Predávajúca v 15. rade:

Ing. Dana Pekárová, rod. Šalamonová
nar.: 17.04.1991
r. č.: 915417/9749
trvale bytom Sv. Margity 10/73, 065 44 Plaveč
štátna občianka Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúca v 15. rade“/

Predávajúci v 16. rade:

Jozef Kaňuch, rod. Kaňuch
nar.: 04.02.1953
r. č.: 530204/133
trvale bytom Popradská 16/493, 065 44 Plaveč
štátny občan Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúci v 16. rade“/

Predávajúca v 17. rade:

Margita Mačeková, rod. Kaňuchová
nar.: 08.05.1961
r. č.: 615508/6718
trvale bytom Železničiarska 6/340, 065 44 Plaveč
štátna občianka Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúca v 17. rade“/

Predávajúci v 18. rade:

Ján Liščinský, rod. Liščinský
nar.: 16.09.1948
r. č.: 480916/256
trvale bytom Železničiarska 9/373, 065 44 Plaveč
štátny občan Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúci v 18. rade“/

Predávajúca v 19. rade:

MUDr. Margita Javůrková, rod. Pružinská
nar.: 17.06.1957
r. č.: 575617/6063
trvale bytom Železničiarska 25/368, 065 44 Plaveč
štátna občianka Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúca v 19. rade“/

Predávajúci v 20. rade:

Vladislav Heteš, rod. Heteš
nar.: 01.09.1988
r. č.: 880901/9736
trvale bytom Lipová aleja 50/509, 065 44 Plaveč
štátny občan Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
Anna Hetešová, rod. Semková
nar.: 12.08.1992
r. č.: 925812/9738
trvale bytom Lipová aleja 50/509, 065 44 Plaveč
štátna občianka Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúci v 20. rade“/

Predávajúci v 21. rade:

Iveta Pekárová, rod. Duchová
nar.: 24.04.1975
r. č.: 755424/9494
trvale bytom Popradská 1/299, 065 44 Plaveč
štátna občianka Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúci v 21. rade“/

Predávajúci v 22. rade:

Jozef Pekár, rod. Pekár
nar.: 24.05.1970
r. č.: 700524/9460
trvale bytom Popradská 1/299, 065 44 Plaveč
štátny občan Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúci v 22. rade“/

Predávajúci v 23. rade:

Jozef Duch, rod. Duch
nar.: 17.05.1955
r. č.: 550517/6886
trvale bytom Námestie SNP 17/306, 065 44 Plaveč
štátny občan Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúci v 23. rade“/

Predávajúca v 24. rade:

Margita Murcková, rod. Duchová
nar.: 01.01.1944
r. č.: 445101/776
trvale bytom Hviezdoslavova 1/123, 065 44 Plaveč
štátna občianka Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúca v 24. rade“/

Predávajúca v 25. rade:

Mária Timočková, rod. Duchová
nar.: 05.11.1951
r. č.: 516105/298
trvale bytom 084 21 Brežany č. 87
štátna občianka Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúca v 25. rade“/

Predávajúci v 26. rade:

Jozef Šalamon, rod. Šalamon
nar.: 17.01.1969
r. č.: 690117/9450
trvale bytom Hviezdoslavova 13/117, 065 44 Plaveč
štátny občan Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúci v 26. rade“/

Predávajúci v 27. rade:

Ing. Radoslav Šalamon, rod. Šalamon
nar.: 27.07.1971
r. č.: 710727/9454
trvale bytom Šrobárova 6566/13, 080 01 Prešov
štátny občan Slovenskej republiky
štátna príslušnosť: slovenská
/ďalej len ako „predávajúci v 27. rade“/

a

Kupujúci:

Obec Plaveč
Hviezdoslavova 101/4
065 44 Plaveč
IČO: 00 330 116
zastúpená starostom obce Mgr. Petrom Šlosárom
/ďalej len ako „kupujúci“/

po vyhlásení, že sú spôsobilí na právne úkony uzatvárajú túto kúpnu zmluvu slobodne a vážne, určito
a zrozumiteľne, bez právneho alebo skutkového omylu

Čl. I
Predmet zmluvy
1.1

Predávajúci v 1. rade a predávajúci v 2. rade sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti
vedenej na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, obec Plaveč, katastrálne územie
Plaveč, zapísanej na LV č. 1121, a to parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape,
parcelné č. 392/9 orná pôda o výmere 3994 m2, pričom predávajúci v 1. rade je vedený po
bodom B2 v podiele 1/2 – ina z celku a predávajúci v 2. rade je vedený po bodom B3 v podiele
1/2 – ina z celku.

1.2

Predávajúca v 3. rade, predávajúca v 4. rade, predávajúci v 5. rade a predávajúca v 6. rade sú
podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Stará Ľubovňa,
katastrálny odbor, obec Plaveč, katastrálne územie Plaveč, zapísanej na LV č. 1117, a to parcely
registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, parcelné č. 392/10 orná pôda o výmere 4440 m2,
pričom predávajúca v 3. rade je vedená po bodom B3 v podiele 1/4 – ina z celku, predávajúca
v 4. rade je vedená po bodom B4 v podiele 1/4 – ina z celku, predávajúci v 5. rade je vedený po
bodom B5 v podiele 1/4 – ina z celku a predávajúca v 6. rade je vedená po bodom B6 v podiele
1/4 – ina z celku

1.3

Predávajúca v 7. rade je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Stará
Ľubovňa, katastrálny odbor, obec Plaveč, katastrálne územie Plaveč, zapísanej na LV č. 1367,
a to parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, parcelné č. 392/103 orná pôda
o výmere 4432 m2 a je vedená po bodom B1 v podiele 1/1 – ina z celku.

1.4

Predávajúci v 8. rade je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Stará
Ľubovňa, katastrálny odbor, obec Plaveč, katastrálne územie Plaveč, zapísanej na LV č. 1366,
a to parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, parcelné č. 392/104 orná pôda
o výmere 4064 m2 a je vedený po bodom B4 v podiele 1/1 – ina z celku.

1.5

Predávajúci v 9. rade, predávajúca v 10. rade a predávajúci v 11. rade sú podielovými
spoluvlastníkmi nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, katastrálny odbor,
obec Plaveč, katastrálne územie Plaveč, zapísanej na LV č. 1365, a to parcely registra „C“
evidovanej na katastrálnej mape, parcelné č. 392/105 orná pôda o výmere 908 m2, pričom
predávajúci v 9. rade je vedený po bodom B23 v podiele 1/3 – ina z celku, predávajúca v 10.
rade je vedená po bodom B24 v podiele 1/3 – ina z celku a predávajúci v 11. rade je vedený po
bodom B25 v podiele 1/3 – ina z celku.

1.6

Predávajúci v 12. rade sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti vedenej na Okresnom
úrade Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, obec Plaveč, katastrálne územie Plaveč, zapísanej na
LV č. 1364, a to parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, parcelné č. 392/106 orná
pôda o výmere 2855 m2 a sú vedení po bodom B2 v podiele 1/1 – ina z celku.

1.7

Predávajúca v 13. rade je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Stará
Ľubovňa, katastrálny odbor, obec Plaveč, katastrálne územie Plaveč, zapísanej na LV č. 2306,
a to parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, parcelné č. 392/107 orná pôda
o výmere 2002 m2 a je vedená po bodom B1 v podiele 1/1 – ina z celku.

1.8

Predávajúci v 14. rade a predávajúca v 15. rade sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti
vedenej na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, obec Plaveč, katastrálne územie
Plaveč, zapísanej na LV č. 4113, a to parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape,
parcelné č. 392/108 orná pôda o výmere 1177 m2 a predávajúci v 14. rade je vedený pod bodom
B1 v podiele ½-ina z celku a predávajúca v 15. rade je vedená pod bodom B2 v podiele ½-ina
z celku.

1.9

Predávajúci v 16. rade a predávajúca v 17. rade sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti
vedenej na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, obec Plaveč, katastrálne územie
Plaveč, zapísanej na LV č. 1659, a to parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape,
parcelné č. 392/109 orná pôda o výmere 3032 m2 a predávajúci 16. rade je vedený pod bodom
B2 v podiele ½-ina celku a predávajúca v 17. rade je vedená po bodom B3 v podiele 1/2 – ina
z celku.

1.10

Predávajúci v 18. rade je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Stará
Ľubovňa, katastrálny odbor, obec Plaveč, katastrálne územie Plaveč, zapísanej na LV č. 2451,
a to parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, parcelné č. 392/111 orná pôda
o výmere 605 m2 a je vedený po bodom B1 v podiele 1/1 – ina z celku.

1.11

Predávajúca v 19. rade je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Stará
Ľubovňa, katastrálny odbor, obec Plaveč, katastrálne územie Plaveč, zapísanej na LV č. 1118,
a to parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, parcelné č. 392/112 orná pôda
o výmere 605 m2 a je vedená pod bodom B1 v podiele 1/1-ina z celku.

1.12

Predávajúci v 20. rade sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti vedenej na Okresnom
úrade Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, obec Plaveč, katastrálne územie Plaveč, zapísanej na
LV č. 4112, a to parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, parcelné č. 392/121 orná
pôda o výmere 3631 m2, a sú vedený pod bodom B2 v podiele 1/1– ina z celku.

1.13

Predávajúca v 21. rade , predávajúci v 22. rade, predávajúci v 23 rade, predávajúca v 24. rade
a predávajúca v 25. rade sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti vedenej na Okresnom
úrade Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, obec Plaveč, katastrálne územie Plaveč, zapísanej na
LV č. 286, a to parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu, parcelné č. 1112/245
orná pôda o výmere 3152 m2 a predávajúca v 21. rade je vedená pod bodom B9 v podiele 1/8ina z celku, predávajúci v 22. rade je vedený pod bodom B10 v podiele 1/8-ina z celku,
predávajúci v 23. rade je vedený pod bodom B11 v podiele 2/8-iny z celku, predávajúca v 24.
rade je vedená pod bodom B12 v podiele 2/8-iny celku a predávajúca v 25. rade je vedená pod
bodom B13 v podiele 2/8-iny z celku.

1.14

Predávajúci v 26. rade je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Stará
Ľubovňa, katastrálny odbor, obec Plaveč, katastrálne územie Plaveč, zapísanej na LV č. 1368,
a to parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu, parcelné č. 1112/246 orná pôda
o výmere 1220 m2 a je vedený po bodom B1 v podiele 1/1 – ina z celku.

1.14.1 Predávajúci v 27. rade je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Stará
Ľubovňa, katastrálny odbor, obec Plaveč, katastrálne územie Plaveč, zapísanej na LV č. 1369,
a to parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu, parcelné č. 1112/406 orná pôda
o výmere 3002 m2 a je vedený po bodom B1 v podiele 1/1 – ina z celku.
1.15

Kupujúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Stará Ľubovňa,
katastrálny odbor, obec Plaveč, katastrálne územie Plaveč, zapísanej na LV č. 1352, a to
parciel registra „E“ evidovaných na mape určeného operátu, parcelné č. 1112/414 orná pôda o
výmere 674 m2, parcelné č. 1528/102 orná pôda o výmere 477 m2, parcelné č. 1112/404 orná
pôda o výmere 1314 m2, parcelné č. 1112/214 orná pôda o výmere 4792 m2 a je vedený po
bodom B1 v podiele 1/1 – ina z celku.

1.16

Kupujúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Stará Ľubovňa,
katastrálny odbor, obec Plaveč, katastrálne územie Plaveč, zapísanej na LV č. 1, a to

parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, parcelné č. 392/124 orná pôda o
výmere 138 m2 a je vedený po bodom B1 v podiele 1/1 – ina z celku.
Čl. II
Prevod nehnuteľnosti
2.1.

Geometrickým plánom č. 36/2019 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
p. č. 392/102, 392/124 a 392/154 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364,
IČO: 14 315 050 vyhotoveným dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 12.06.2019, úradne
overeným dňa 12.07.2019 pod číslom: G1-356/2019 bol z parcely C KN 392/9 orná pôda o
výmere 3994 m2 vytvorený diel 2 o výmere 169 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č.
392/124 a diel 3 o výmere 185 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č. 392/154.
Predávajúci v 1. rade týmto predáva ½ - inu z vyššie uvedeného dielu č. 2 o výmere 84,5 m2 a
½ - inu dielu č. 3 o výmere 92,5 m2, t.j. spolu výmeru 177 m2 do výlučného vlastníctva
kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.1 tejto kúpnej zmluvy.
Predávajúci v 2. rade týmto predáva ½ - inu z vyššie uvedeného dielu č. 2 o výmere 84,5 m2 a
½ - inu dielu č. 3 o výmere 92,5 m2, t.j. spolu výmeru 177 m2 do výlučného vlastníctva
kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.2 tejto kúpnej zmluvy.

2.2.

Geometrickým plánom č. 36/2019 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
p. č. 392/102, 392/124 a 392/154 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364,
IČO: 14 315 050 vyhotoveným dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 12.06.2019, úradne
overeným dňa 12.07.2019 pod číslom: G1-356/2019 bol z parcely C KN 392/10 orná pôda
o výmere 4440 m2 vytvorený diel 4 o výmere 158 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č.
392/124 a diel 5 o výmere 180 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č. 392/154.
Predávajúca v 3. rade týmto predáva ¼ - inu z vyššie uvedeného dielu č. 4 o výmere 39,5 m2
a ¼ – inu dielu č. 5 o výmere 45 m2, t.j. spolu výmeru 84,5 m2 do výlučného vlastníctva
kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.3 tejto kúpnej zmluvy.
Predávajúca v 4. rade týmto predáva ¼ - inu z vyššie uvedeného dielu č. 4 o výmere 39,5 m2 a
¼ – inu dielu č. 5 o výmere 45 m2, t.j. spolu výmeru 84,5 m2 do výlučného vlastníctva
kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.4 tejto kúpnej zmluvy
Predávajúci v 5. rade týmto predáva ¼ - inu z vyššie uvedeného dielu č. 4 o výmere 39,5 m2 a
¼ – inu dielu č. 5 o výmere 45 m2, t.j. spolu výmeru 84,5 m2 do výlučného vlastníctva
kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.5 tejto kúpnej zmluvy.
Predávajúca v 6. rade týmto predáva ¼ - inu z vyššie uvedeného dielu č. 4 o výmere 39,5 m2 a
¼ – inu dielu č. 5 o výmere 45 m2, t.j. spolu výmeru 84,5 m2 do výlučného vlastníctva
kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.6 tejto kúpnej zmluvy.

2.3

Geometrickým plánom č. 36/2019 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
p. č. 392/102, 392/124 a 392/154 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364,
IČO: 14 315 050 vyhotoveným dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 12.06.2019, úradne
overeným dňa 12.07.2019 pod číslom: G1-356/2019 bol z parcely C KN 392/103 orná pôda
o výmere 4432 m2 vytvorený diel 6 o výmere 132 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č.
392/124 a diel 7 o výmere 185 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č. 392/154.
Predávajúca v 7. rade týmto predáva v celosti diel č. 6 o výmere 132 m2 a diel 7 o výmere 185
m2, t.j. spolu výmeru 317 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú
v Čl. III bod 3.7 tejto kúpnej zmluvy.

2.4

Geometrickým plánom č. 36/2019 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
p. č. 392/102, 392/124 a 392/154 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364,
IČO: 14 315 050 vyhotoveným dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 12.06.2019, úradne
overeným dňa 12.07.2019 pod číslom: G1-356/2019 bol z parcely C KN 392/104 orná pôda
o výmere 4064 m2 vytvorený diel 8 o výmere 135 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č.
392/124 a diel 9 o výmere 190 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č. 392/154.
Predávajúci v 8. rade týmto predáva v celosti diel č. 8 o výmere 135 m2 a diel 9 o výmere 190
m2, t.j. spolu výmeru 325 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú
v Čl. III bod 3.8 tejto kúpnej zmluvy.

2.5

Geometrickým plánom č. 36/2019 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
p. č. 392/102, 392/124 a 392/154 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364,
IČO: 14 315 050 vyhotoveným dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 12.06.2019, úradne
overeným dňa 12.07.2019 pod číslom: G1-356/2019 bol z parcely C KN 392/105 orná pôda
o výmere 908 m2 vytvorený diel 10 o výmere 34 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č.
392/124 a diel 11 o výmere 107 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č. 392/154.
Predávajúci v 9. rade týmto predáva 1/3 - inu z vyššie uvedeného dielu č. 10 o výmere 11,33 m2
a 1/3 – inu z dielu č. 11 o výmere 35,67 m2, t.j. spolu výmeru 47 m2 do výlučného vlastníctva
kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.9 tejto kúpnej zmluvy.
Predávajúca v 10. rade týmto predáva 1/3 - inu z vyššie uvedeného dielu č. 10 o výmere 11,33
m2 a 1/3 – inu z dielu č. 11 o výmere 35,67 m2, t.j. spolu výmeru 47 m2 do výlučného vlastníctva
kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.10 tejto kúpnej zmluvy.
Predávajúci v 11. rade týmto predáva 1/3 - inu z vyššie uvedeného dielu č. 10 o výmere 11,34
m2 a 1/3 – inu z dielu č. 11 o výmere 35,66 m2, t.j. spolu výmeru 47 m2 do výlučného vlastníctva
kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.11 tejto kúpnej zmluvy.

2.6

Geometrickým plánom č. 36/2019 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
p. č. 392/102, 392/124 a 392/154 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364,
IČO: 14 315 050 vyhotoveným dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 12.06.2019, úradne
overeným dňa 12.07.2019 pod číslom: G1-356/2019 bol z parcely C KN 392/106 orná pôda
o výmere 2855 m2 vytvorený diel 12 o výmere 116 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č.
392/124 a diel 13 o výmere 72 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č. 392/154.
Predávajúci v 12. rade týmto predáva v celosti diel č. 12 o výmere 116 m2 a diel 13 v celosti
o výmere 72 m2, t.j. spolu výmeru 188 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho za kúpnu cenu
špecifikovanú v Čl. III bod 3.12 tejto kúpnej zmluvy.

2.7

Geometrickým plánom č. 36/2019 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
p. č. 392/102, 392/124 a 392/154 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364,
IČO: 14 315 050 vyhotoveným dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 12.06.2019, úradne
overeným dňa 12.07.2019 pod číslom: G1-356/2019 bol z parcely C KN 392/107 orná pôda
o výmere 2002 m2 vytvorený diel 14 o výmere 85 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č.
392/124 a diel 15 o výmere 28 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č. 392/102.
Predávajúca v 13. rade týmto predáva v celosti diel č. 14 o výmere 85 m2 a diel 15 v celosti
o výmere 28 m2, t.j. spolu výmeru 113 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho za kúpnu
cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.13 tejto kúpnej zmluvy.

2.8

Geometrickým plánom č. 36/2019 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
p. č. 392/102, 392/124 a 392/154 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364,
IČO: 14 315 050 vyhotoveným dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 12.06.2019, úradne
overeným dňa 12.07.2019 pod číslom: G1-356/2019 bol z parcely C KN 392/108 orná pôda
o výmere 1177 m2 vytvorený diel 16 o výmere 61 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č.
392/102.

Predávajúci v 14. rade týmto predáva ½ - inu z vyššie uvedeného dielu č. 16 o výmere 30,5 m2
do výlučného vlastníctva kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.14 tejto
kúpnej zmluvy.
Predávajúca v 15. rade týmto predáva ½ - inu z vyššie uvedeného dielu č. 16 o výmere 30,5 m2
do výlučného vlastníctva kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.15 tejto
kúpnej zmluvy.
2.9

Geometrickým plánom č. 36/2019 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
p. č. 392/102, 392/124 a 392/154 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364,
IČO: 14 315 050 vyhotoveným dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 12.06.2019, úradne
overeným dňa 12.07.2019 pod číslom: G1-356/2019 bol z parcely C KN 392/109 orná pôda o
výmere 3032 m2 vytvorený diel 17 o výmere 135 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č.
392/124 a diel 18 o výmere 97 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č. 392/102.
Predávajúci v 16. rade týmto predáva ½ - inu z vyššie uvedeného dielu č. 17 o výmere 67,5 m2
a ½ - inu dielu č. 18 o výmere 48,5 m2, t.j. spolu výmeru 116 m2 do výlučného vlastníctva
kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.16 tejto kúpnej zmluvy.
Predávajúca v 17. rade týmto predáva ½ - inu z vyššie uvedeného dielu č. 17 o výmere 67,5 m2
a ½ - inu dielu č. 18 o výmere 48,5 m2, t.j. spolu výmeru 116 m2 do výlučného vlastníctva
kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.17 tejto kúpnej zmluvy.

2.10

Geometrickým plánom č. 36/2019 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
p. č. 392/102, 392/124 a 392/154 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364,
IČO: 14 315 050 vyhotoveným dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 12.06.2019, úradne
overeným dňa 12.07.2019 pod číslom: G1-356/2019 bol z parcely C KN 392/111 orná pôda
o výmere 605 m2 vytvorený diel 19 o výmere 25 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č.
392/124.
Predávajúci v 18. rade týmto predáva v celosti diel č. 19 o výmere 25 m2 do výlučného
vlastníctva kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.18 tejto kúpnej zmluvy.

2.11

Geometrickým plánom č. 36/2019 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
p. č. 392/102, 392/124 a 392/154 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364,
IČO: 14 315 050 vyhotoveným dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 12.06.2019, úradne
overeným dňa 12.07.2019 pod číslom: G1-356/2019 bol z parcely C KN 392/112 orná pôda o
výmere 605 m2 vytvorený diel 20 o výmere 24 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č.
392/124.
Predávajúca v 19. rade týmto predáva v celosti diel č. 20 o výmere 24 m2 do výlučného
vlastníctva kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.19 tejto kúpnej zmluvy.

2.12

Geometrickým plánom č. 36/2019 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
p. č. 392/102, 392/124 a 392/154 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364,
IČO: 14 315 050 vyhotoveným dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 12.06.2019, úradne
overeným dňa 12.07.2019 pod číslom: G1-356/2019 bol z parcely C KN 392/112 orná pôda o
výmere 3631 m2 vytvorený diel 21 o výmere 131 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č.
392/124 a diel 22 o výmere 178 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č. 392/154.
Predávajúci v 20. rade týmto predávajú v celosti diel č. 21 o výmere 131 m2 a diel 22 o výmere
178 m2, t.j. spolu výmeru 309 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho za kúpnu cenu
špecifikovanú v čl. Čl. III bod 3.20 tejto kúpnej zmluvy.

2.13

Geometrickým plánom č. 36/2019 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
p. č. 392/102, 392/124 a 392/154 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364,
IČO: 14 315 050 vyhotoveným dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 12.06.2019, úradne

overeným dňa 12.07.2019 pod číslom: G1-356/2019 bol z parcely KN E 1112/245 orná pôda o
výmere 3152 m2 vytvorený diel 24 o výmere 176 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č.
392/124 a diel 25 o výmere 215 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č. 392/154.
Predávajúca v 21. rade týmto predáva 1/8 - inu z vyššie uvedeného dielu č. 24 o výmere 22 m2
a 1/8 - inu dielu č. 25 o výmere 26,875 m2, t.j. spolu výmeru 48,875 m2 do výlučného vlastníctva
kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.21 tejto kúpnej zmluvy.
Predávajúci v 22. rade týmto predáva1/8 - inu z vyššie uvedeného dielu č. 24 o výmere 22 m2 a
1/8 - inu dielu č. 25 o výmere 26,875 m2, t.j. spolu výmeru 48,875 m2 do výlučného vlastníctva
kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.22 tejto kúpnej zmluvy.
Predávajúci v 23. rade týmto predáva 2/8 - iny z vyššie uvedeného dielu č. 24 o výmere 44 m2
a 1/8 - inu dielu č. 25 o výmere 53,75 m2, t.j. spolu výmeru 97,75 m2 do výlučného vlastníctva
kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.23 tejto kúpnej zmluvy.
Predávajúca v 24. rade týmto predáva 2/8 - iny z vyššie uvedeného dielu č. 24 o výmere 44 m2
a 1/8 - inu dielu č. 25 o výmere 53,75 m2, t.j. spolu výmeru 97,75 m2 do výlučného vlastníctva
kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.24 tejto kúpnej zmluvy.
Predávajúca v 25. rade týmto predáva 2/8 - iny z vyššie uvedeného dielu č. 24 o výmere 44 m2
a 1/8 - inu dielu č. 25 o výmere 53,75 m2, t.j. spolu výmeru 97,75 m2 do výlučného vlastníctva
kupujúceho za kúpnu cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.25 tejto kúpnej zmluvy.
2.14

Geometrickým plánom č. 36/2019 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
p. č. 392/102, 392/124 a 392/154 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364,
IČO: 14 315 050 vyhotoveným dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 12.06.2019, úradne
overeným dňa 12.07.2019 pod číslom: G1-356/2019 bol z parcely KN E 1112/246 orná pôda o
výmere 1220 m2 vytvorený diel 26 o výmere 93 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č.
392/124 a diel 27 o výmere 401 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č. 392/154.
Predávajúci v 26. rade týmto predáva v celosti diel č. 26 o výmere 93 m2 a diel 27 v celosti
o výmere 401 m2, t.j. spolu výmeru 494 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho za kúpnu cenu
špecifikovanú v Čl. III bod 3.26 tejto kúpnej zmluvy.

2.15

Geometrickým plánom č. 36/2019 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
p. č. 392/102, 392/124 a 392/154 geodeta Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364,
IČO: 14 315 050 vyhotoveným dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 12.06.2019, úradne
overeným dňa 12.07.2019 pod číslom: G1-356/2019 bol z parcely KN E 1112/406 orná pôda o
výmere 3002 m2 vytvorený diel 29 o výmere 404 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č.
392/124 a diel 30 o výmere 657 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele č. 392/154.
Predávajúci v 27. rade týmto predáva v celosti diel č. 29 o výmere 404 m2 a diel 30 v celosti
o výmere 657 m2, t.j. spolu výmeru 1061 m2 do výlučného vlastníctva kupujúceho za kúpnu
cenu špecifikovanú v Čl. III bod 3.27 tejto kúpnej zmluvy.
Čl. III
Kúpna cena a platobné podmienky

3.1.

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúceho v 1. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.1 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 177,00 eur
(slovom: jeden stosedemdesiatsedem eur), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcemu
v hotovosti pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za
primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúci v 1. rade svojim podpisom na
tejto Kúpnej zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti
prevzal.

3.2

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúceho v 2. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.1 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 177,00 eur
(slovom: jeden stosedemdesiatsedem eur), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcemu
v hotovosti pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za
primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúci v 2. rade svojim podpisom na
tejto Kúpnej zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti
prevzal.

3.3

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúcej v 3. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.2 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 84,50 eur
(slovom: osemdesiatštyri eur päťdesiat eurocentov), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí
predávajúcej v hotovosti pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu
za primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúca v 3. rade svojim podpisom na
tejto Kúpnej zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti
prevzala.

3.4

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúcej v 4. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.2 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 84,50 eur
(slovom: osemdesiatštyri eur päťdesiat eurocentov), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí
predávajúcej v hotovosti pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu
za primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúca v 4. rade svojim podpisom na
tejto Kúpnej zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti
prevzala.

3.5

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúceho v 5. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.2 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 84,50 eur
(slovom: osemdesiatštyri eur päťdesiat eurocentov), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí
predávajúcemu v hotovosti pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu
cenu za primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúci v 5. rade svojim podpisom
na tejto Kúpnej zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v
hotovosti prevzal.

3.6

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúcej v 6. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.2 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 84,50 eur
(slovom: osemdesiatštyri eur päťdesiat eurocentov), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí
predávajúcej v hotovosti pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu
za primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúca v 6. rade svojim podpisom na
tejto Kúpnej zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti
prevzala.

3.7

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúcej v 7. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.3 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 317,00 eur
(slovom: tristosedemnásť eur), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcej v hotovosti pri
podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za primeranú, dohodnutú a
bez výhrad ju akceptujú. Predávajúca v 7. rade svojim podpisom na tejto Kúpnej zmluve
prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti prevzala.

3.8

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúceho v 8. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.4 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 325,00 eur
(slovom: tristodvadsaťpäť eur), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcemu v hotovosti
pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za primeranú,
dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúci v 8. rade svojim podpisom na tejto Kúpnej
zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti prevzal.

3.9

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúceho v 9. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.5 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 47,00 eur
(slovom: štyridsaťsedem eur), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcemu v hotovosti
pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za primeranú,

dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúci v 9. rade svojim podpisom na tejto Kúpnej
zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti prevzal.
3.10

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúcej v 10. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.5 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 47,00 eur
(slovom: štyridsaťsedem eur), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcej v hotovosti pri
podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za primeranú, dohodnutú a
bez výhrad ju akceptujú. Predávajúca v 10. rade svojim podpisom na tejto Kúpnej zmluve
prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti prevzala.

3.11

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúceho v 11. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.5 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 47,00 eur
(slovom: štyridsaťsedem eur), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcemu v hotovosti
pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za primeranú,
dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúci v 11. rade svojim podpisom na tejto Kúpnej
zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti prevzal.

3.12

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúcich v 12. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.6 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 188,00 eur
(slovom: jeden stoosemdesiatosem eur), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcim
v hotovosti pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za
primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúci v 12. rade svojim podpisom na
tejto Kúpnej zmluve prehlasujú, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti
prevzali.

3.13

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúcej v 13. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.7 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 113,00 eur
(slovom: jeden stotrinásť eur), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcej v hotovosti pri
podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za primeranú, dohodnutú a
bez výhrad ju akceptujú. Predávajúca v 13. rade svojim podpisom na tejto Kúpnej zmluve
prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti prevzala.

3.14

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúceho v 14. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.8 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 30,50 eur
(slovom: tridsať eur päťdesiat euro centov), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcemu
v hotovosti pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za
primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúci v 14. rade svojim podpisom na
tejto Kúpnej zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti
prevzal.

3.15

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúcej v 15. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.8 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 30,50 eur
(slovom: tridsať eur päťdesiat euro centov), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcej
v hotovosti pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za
primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúca v 15. rade svojim podpisom na
tejto Kúpnej zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti
prevzala.

3.16

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúceho v 16. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.9 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 116,00 eur
(slovom: jeden stošestnásť eur), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcemu v hotovosti
pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za primeranú,
dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúci v 16. rade svojim podpisom na tejto Kúpnej
zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti prevzal.

3.17

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúcej v 17. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.9 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 116,00 eur
(slovom: jeden stošestnásť eur), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcej v hotovosti

pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za primeranú,
dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúca v 17. rade svojim podpisom na tejto Kúpnej
zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti prevzala.
3.18

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúceho v 18. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.10 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 25,00 eur
(slovom: dvadsaťpäť eur), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcemu v hotovosti pri
podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za primeranú, dohodnutú a
bez výhrad ju akceptujú. Predávajúci v 18. rade svojim podpisom na tejto Kúpnej zmluve
prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti prevzal.

3.19

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúcej v 19. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.11 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 24,00 eur
(slovom: dvadsaťštyri eur), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcej v hotovosti pri
podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za primeranú, dohodnutú a
bez výhrad ju akceptujú. Predávajúca v 19. rade svojim podpisom na tejto Kúpnej zmluve
prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti prevzala.

3.20

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúceho v 20. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.12 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 309,00 eur
(slovom: tristodeväť eur), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcemu v hotovosti pri
podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za primeranú, dohodnutú a
bez výhrad ju akceptujú. Predávajúci v 20. rade svojim podpisom na tejto Kúpnej zmluve
prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti prevzal.

3.21

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúcej v 21. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.13 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 48,87 eur
(slovom: štyridsaťosem eur osemdesiatsedem euro centov), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí
predávajúcej v hotovosti pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu
za primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúca v 21. rade svojim podpisom
na tejto Kúpnej zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v
hotovosti prevzala.

3.22

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúceho v 22. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.13 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 48,87 eur
(slovom: štyridsaťosem eur osemdesiatsedem euro centov), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí
predávajúcej v hotovosti pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu
za primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúci v 22. rade svojim podpisom na
tejto Kúpnej zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti
prevzal.

3.24

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúceho v 23. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.13 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 97,75 eur
(slovom: deväťdesiat eur sedemdesiatpäť eurocentov), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí
predávajúcemu v hotovosti pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu
cenu za primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúci v 23. rade svojim
podpisom na tejto Kúpnej zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy
v hotovosti prevzal.

3.25

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúcej v 24. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.13 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 97,75 eur
(slovom: deväťdesiat eur sedemdesiatpäť eurocentov), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí
predávajúcej v hotovosti pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu
za primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúca v 24. rade svojim podpisom
na tejto Kúpnej zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v
hotovosti prevzala.

3.26

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúcej v 25. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.13 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 97,75 eur
(slovom: deväťdesiat eur sedemdesiatpäť eurocentov), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí
predávajúcej v hotovosti pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu
za primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúca v 25. rade svojim podpisom
na tejto Kúpnej zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v
hotovosti prevzala.

3.27

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúceho v 26. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.14 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 494,00 eur
(slovom: štyristodeväťdesiatštyri eur), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcemu
v hotovosti pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za
primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúci v 26. rade svojim podpisom na
tejto Kúpnej zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti
prevzal.

3.28

Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva od predávajúceho v 27. rade prevádzané
nehnuteľnosti špecifikované v Čl. II bod 2.15 tejto kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 1.061,00 eur
(slovom: jedentisícšesťdesiatjeden eur), pričom kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcemu
v hotovosti pri podpise tejto Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany považujú kúpnu cenu za
primeranú, dohodnutú a bez výhrad ju akceptujú. Predávajúci v 27. rade svojim podpisom na
tejto Kúpnej zmluve prehlasuje, že kúpnu cenu od kupujúceho po podpise Zmluvy v hotovosti
prevzal.
Čl. IV
Prehlásenia, záruky a záväzky zmluvných strán

4.1.

Predávajúci vyhlasujú kupujúcemu, že nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom kúpy, resp. predaja,
nie sú zaťažené žiadnymi právami tretích osôb, najmä záložným právom alebo inými
zabezpečovacími záväzkami, alebo vecnými bremenami, reštitučnými nárokmi, prebiehajúcimi
alebo hroziacimi súdnymi spormi týkajúcimi sa prevádzaných nehnuteľností, a že neprebieha
žiadne súdne alebo iné konanie, v dôsledku ktorého by k vzniku takýchto práv tretích osôb
mohlo dôjsť.

4.2.

Predávajúci vyhlasujú a zaručujú kupujúcemu, že ich vlastnícke právo k prevádzaným
nehnuteľnostiam nie je obmedzené žiadnym zmluvným vzťahom alebo dohodou s treťou
osobou, či už písomnou alebo ústnou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť
vlastnícke právo kupujúceho k prevádzaným nehnuteľnostiam, budúcu držbu a užívanie
nehnuteľností kupujúcim.

4.3.

Kupujúci vyhlasuje, že si predmet zmluvy prehliadol a oboznámil sa s jeho stavom formou
osobnej obhliadky.
Čl. V
Osobitné ustanovenia

5.1.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k prevádzaným nehnuteľnostiam, špecifikovaným v Čl.
II bod 2.1., bod 2.2, bod 2.3, bod 2.4, bod 2.5, bod 2.6, bod 2.7, bod 2.7, bod 2.8, bod 2.9, bod
2.10, bod 2.11, bod 2.12, bod 2.13, bod 2.14 a bod 2.15 tejto Kúpnej zmluvy, dňom
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Stará Ľubovňa, katastrálny odbor
o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

5.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným
nehnuteľnostiam tejto Kúpnej zmluvy, v prospech kupujúceho podá samotný kupujúci do 90
dní od podpísania tejto Kúpnej zmluvy všetkými zmluvnými stranami.

5.3.

V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov Okresný úrad Stará Ľubovňa, katastrálny odbor
katastrálne konanie preruší, zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri odstránení všetkých
nedostatkov.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia

6.1.

Zmluvné strany tejto Kúpnej zmluvy vyhlasujú, že podpísaním tejto Kúpnej zmluvy sú svojimi
prejavmi vôle viazaní až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Stará
Ľubovňa, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetnému podielu na
nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

6.2.

V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Kúpnej zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť
ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na
riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.

6.3.

Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená len na základe vzájomného súhlasu
zmluvných strán, a to výhradne formou písomných dodatkov, ktoré budú
neoddeliteľnou súčasťou tejto Kúpnej zmluvy.

6.4.

Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto Kúpna zmluva neustanovuje inak, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

6.5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Kúpnu zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola
uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určito, vážne
a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že sú oprávnení
s predmetom zmluvy nakladať a ich zmluvná vôľa nie je ničím obmedzená.

6.6.

Kúpna zmluva sa vyhotovuje v tridsiatich vyhotoveniach, z toho každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom vyhotovení a dve vyhotovenia budú tvoriť prílohu návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností spolu Geometrickým plánom č. 36/2019 na
oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p. č. 392/102, 392/124 a 392/154
geodeta Zdeno Baláž – GEODET, 065 11 Nová Ľubovňa 364, IČO: 14 315 050 vyhotoveným
dňa 10.06.2019, autorizačne overeným dňa 12.06.2019, úradne overeným dňa 12.07.2019 pod
číslom: G1-356/2019 v dvoch vyhotoveniach, Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Plaveč
v jednom vyhotovení, ktorým obec schválila kúpu nehnuteľností, ktoré sú predmetom tohto
prevodu.

6.7.

Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tejto Kúpnej zmluvy svojimi podpismi.

V Plavči, dňa 6.12.2019

V Plavči, dňa 6.12.2019

podpísané
.......................................................
Ján Vojtek, rod. Vojtek
/predávajúci v 1. rade/

podpísané
..............................................................
Jozef Vojtek, rod. Vojtek
/predávajúci v 2. rade/

V Plavči, dňa 30.10.2019

V Orlove, dňa 30.10.2019

podpísané
.......................................................
Margita Hetešová, rod. Mačeková

podpísané
..............................................................
Mária Muchová, rod. Mačeková

/predávajúca v 3. rade/

/predávajúca v 4. rade/

V Starej Ľubovni, dňa 30.10.2019

V Plavči, dňa 30.10.2019

podpísané
.......................................................
Ján Maček, rod. Maček
/predávajúci v 5. rade/

podpísané
..............................................................
Viera Kosturková, rod. Mačeková
/predávajúca v 6. rade/

V Plavči, dňa 18.11.2019

V Plavči, dňa 6.11.2019

podpísané
.......................................................
Margita Pekárová, rod. Vargová
/predávajúca v 7. rade/

podpísané
..............................................................
Pavel Tešľa, rod. Tešľa
/predávajúci v 8. rade/

V Plavči, dňa 31.10.2019

V Plavči, dňa 31.10.2019

podpísané
.......................................................
Štefan Tomáš, rod. Tomáš
/predávajúci v 9. rade/

podpísané
..............................................................
Margita Liščinská, rod. Tomášová
/predávajúca v 10. rade/

V Plavči, dňa 6.11.2019

V Starej Ľubovni, dňa 6.11.2019

podpísané
.......................................................
Jozef Tomáš, rod. Tomáš
/predávajúci v 11. rade/

podpísané
..............................................................
Ján Vojtek, rod. Vojtek
Helena Vojteková r. Knapíková
/predávajúci v 12. rade/

V Plavči, dňa 13.12.2019

V Plavči, dňa 25.10.2019

podpísané
.......................................................
Anna Sopková, rod. Pekárová
/predávajúca v 13. rade/

podpísané
..............................................................
Ján Pekár, rod. Pekár
/predávajúci v 14. rade/

V Plavči, dňa 25.10.2019

V Plavči, dňa 30.10.2019

podpísané
.......................................................
Ing. Dana Pekárová, rod. Šalamonová
/predávajúca v 15. rade/

podpísané
..............................................................
Jozef Kaňuch, rod. Kaňuch
/predávajúci v 16. rade/

V Plavči, dňa 20.11.2019

V Plavči, dňa 31.10.2019

podpísané
.......................................................
Margita Mačeková, rod. Kaňuchová
/predávajúca v 17. rade/

podpísané
..............................................................
Ján Liščinský, rod. Liščinský
/predávajúci v 18. rade/

V Plavči, dňa 6.11.2019

V Plavči, dňa 8.11.2019

podpísané
.......................................................
MUDr. Margita Javůrková, rod. Pružinská
/predávajúca v 19. rade/

podpísané
..............................................................
Vladislav Heteš, rod. Heteš
Anna Hetešová, rod. Semková
/predávajúci v 20. rade/

V Plavči, dňa 7.11.2019

V Plavči, dňa 7.11.2019

podpísané
.......................................................
Iveta Pekárová, rod. Duchová
/predávajúca v 21. rade/

podpísané
..............................................................
Jozef Pekár, rod. Pekár
/predávajúci v 22. rade/

V Plavči, dňa 6.11.2019

V Plavči, dňa 6.11.2019

podpísané
.......................................................
Jozef Duch, rod. Duch
/predávajúci v 23. rade/

podpísané
..............................................................
Margita Murcková, rod. Duchová
/predávajúca v 24. rade/

V Brežnanoch, dňa 6.11.2019

V Plavči, dňa 4.2.2020

podpísané
.......................................................
Mária Timočková, rod. Duchová
/predávajúca v 25. rade/

podpísané
..............................................................
Jozef Šalamon, rod. Šalamon
/predávajúci v 26. rade/

V Starej Ľubovni, dňa 6.11.2019

V Plavči, dňa 7.2.2020

podpísané
.......................................................
Ing. Radoslav Šalamon, rod. Šalamon

podpísané
..............................................................
Obec Plaveč
zastúpená starostom obce Mgr. Petrom Šlosárom

/predávajúci v 27. rade/

/kupujúci/

