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 Kúpna zmluva 
(§ 588 a nasl. OZ) 

1. Zmluvné strany 
 

1.1     Predávajúci : 
Obec Oľdza  

 v zastúpení starostom obce Ildikó Gyurcsiovou 
93039 Oľdza č. 16 
IČO 00305651                          
DIČ 2021168974 

          Trnavský kraj 
 Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
 IBAN: SK23 0200 0000 0009 2072 7122 
            
1.2 
          Kupujúci  
 Meno a priezvisko:  František Kövesdi  

Rodné priezvisko:  Kövesdi 
Dátum narodenia:  16.11.1983.  

         Rodné číslo:       831116/6468 
         Bydlisko:                     Oľdza 140, 930 39 Oľdza   
          štátna príslušnosť :       Slovenská republika 
a manželka 
           Meno a priezvisko:  Jana Kövesdiová 

 Rodné priezvisko:  Piknová 
 Dátum narodenia:     22.03.1991              

          Rodné číslo:       915322/6423 
          Bydlisko:                     Vlčie hrdlo 589/63, 821 07 Bratislava-Ružinov 

štátna príslušnosť :      Slovesnká republika 
 
1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení kúpnej zmluvy uzavretej podľa ustanovení § 588 

a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva v príslušnom gramatickom tvare). 
 
 

2. Všeobecné ustanovenia 
 

2.1Predávajúca Obec Oľdza je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 
163, evidovanom na Okresnom úrade Dunajská Streda - Katastrálny odbor, okres: Dunajská 
Streda, obec: Oľdza, katastrálne územie: Oľdza, a to: 

  
           Pozemky registra C KN 
            parc.č.     výmera m2    druh pozemku       spôsob využ.  umiest.pozemku.    Spoluvl.podiel 
             190/5           1827        orná pôda  1                         1                      1/1 
             ______________________________________________________________________________________ 
 

Legenda 

Kód spôsobu využívania pozemku 

1 
Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina 
a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu 

Kód umiestnenia pozemku 

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Kód právneho vzťahu 
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2.2  Geometrickým plánom č. 32/2020 zo dňa 10.03.2020 (ďalej len „geometrický plán“), 
vyhotoveným vyhotoviteľom: AXIS-GEO, so sídlom: Čakany 263, 930 40 Čakany, IČO: 
33469351, ktorý dňa 05.03.2020 autorizačne overil: Ing. Ing. Jozef Szegfű a dňa 10.03.2020 
úradne overil: Ing. Gergely Forgách pod č. G1-550/2020 došlo k odčleneniu časti pôvodného 
pozemku parc. č. 190/5 o výmere 1827 m2, druh pozemku: orná pôda zap. na liste vlastníctva č. 
163, evidovanom na Okresnom úrade Dunajská Streda - Katastrálny odbor, okres: Dunajská 
Streda, obec: Oľdza, katastrálne územie: Oľdza tak, že vznikol novovytvorený pozemok parc. č. 
190/175, o výmere 45 m2, druh pozemku: orná pôda. 

 
3. Predmet zmluvy 

 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva predávajúceho k 

novovytvorenému pozemku parc. č. 190/175  o celkovej výmere 45 m2 špecifikovanému 
v článku 2. ods. 2.2 ktorý vznikol oddelením od pôvodného pozemku C KN parc. č. 190/5 (LV 
č. 163)  uvedeného v čl. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy geometrickým plánom číslo 32/2020, zo dňa 
10.03.2020,  ako predmetu kúpy (ďalej len „predmet kúpy“) v prospech Kupujúcich ako 
manželov. 

 
   3.2  Predávajúca obec Oľdza predáva predmet kúpy kupujúcim a kupujúci kupujú predmet kúpy - 

novovytvorený pozemok C KN v kat. území obce Oľdza parc. č. 190/175 špecifikovaný v článku 
2. ods. 2.2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov kupujúcich v podiele 1/1, a to za 
dojednanú kúpnu cenu podľa tejto zmluvy. 

                                                                                               
 

4. Cena predmetu kúpy a platobné podmienky 
  
4.1  Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy vo 

výške : 50,0 € za m2, t.j. celková kúpna cena činí 2 250,00 €. 
4.2  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci sú povinní uhradiť kúpnu cenu na účet predávajúceho 

do 14 dní odo dňa schválenia tejto zmluvy. 
 

5. Technický stav predmetu kúpy 
 

5.1 Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe také chyby, na ktoré by sa mali osobitne 
upozorniť. 

5.2 Kupujúci prehlasujú, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil so stavom nehnuteľnosti, 
ich stav im je úplne známy z písomnej dokumentácie (z listu vlastníctva, a geometrického 
plánu), ako aj z osobnej prehliadky a prehlasujú, že nehnuteľnosť prijímajú bez výhrad v stave, 
v akom stojí a leží. 

5.3  Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu kúpy v 
prospech Kupujúceho do katastra nehnuteľností Okresného úradu Dunajská Streda - Katastrálny 
odbor, na základe tejto kúpnej zmluvy, podajú Kupujúci a to bezodkladne po podpise tejto 
kúpnej zmluvy. Náklady spojené s podaním návrhu na vklad znášajú kupujúci.  

5.4  Zmluvné strany berú na vedomie, že s poukazom na ustanovenie § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 
Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník), v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, Kúpna 
zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Predávajúcim. 

5.5  Vlastnícke právo prechádza na Kupujúcich (do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov) 
dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech Kupujúcich do katastra 
nehnuteľností rozhodnutím Okresného úradu Dunajská Streda - Katastrálny odbor. 
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6. Záverečné ustanovenia 

 
6.1 Právne pomery vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
6.2 Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť uzatvorené v písomnej forme. 
6.3    Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti z predávajúceho  na kupujúcich znášajú kupujúci. 
6.4    Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle 

ods. 5.4 tejto zmluvy. Uzavretie kúpnej zmluvy bolo schválené uznesením č. 218/2021 prijatým 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva Predávajúceho, ktoré sa konalo dňa 19.10.2021. 

6.5    Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu. 
6.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, úkon je urobený 

v predpísanej forme, zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni, za 
nápadne nevýhodných podmienok, zmluva neodporuje zákonu, je v súlade s dobrými mravmi, 
zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 
V Oľdzi 15.1.2021 
 
 
 
 
 
 
 
V.R.                                               V.R.  
 predávajúca Obec Oľdza zastúpená starostkou                              František Kövesdi 
 obce Ildikó Gyurcsiová 
 
 
                                                      
 
 
                                                                                    V.R. 
                                                                                    Jana Kövesdiová 
 


