
 

K Ú P N A     Z M L U V A 
 

Uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianského zákonníka medzi týmito účastníkmi 

 

 
1.  Lívia Lesňáková  r. Lesňáková,  nar. ………..,  r.č...................., Jána Francisciho 1773/42, 

      054 01 Levoča, Bankový účet: ........................... 
2.  Ján Lisoň r. Lisoň nar.  ……………,  r.č......................., 05323 Rudňany 327,  
     Bankový účet:  ............................. 
                             

 

  

ako predávajúci  

 

a 

 

Obec Iliašovce,  v zastúpení pánom Mgr. Ladislavom Grondžákom, starostom obce Iliašovce, so 

sídlom Iliašovce 231 

IČO: 00329185, DIČ: 2020717710 

ako kupujúci 

 

I. 

Predávajúci sú vlastníkmi nehnuteľnosti – pozemku a rodinného domu zapísaného v katastri 

nehnuteľností vedenom na Správe katastra v Spišskej Novej Vsi v katastrálnom území 

Iliašovce ako parcely registra  C : na  

LV. č. 448 

- parcelné číslo  455/1 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  o výmere 700 m
2
  

 

LV. č. 171 

- parcelné číslo  455/2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m
2
  

- parcelné číslo  456 , druh pozemku záhrady o výmere 556 m
2
  

- rodinný dom, súpisné číslo 185 na parcele 455/2 

 

 

 a vlastnia uvedené nehnuteľností v nasledujúcich  podieloch:
 

 

1.  Lívia Lesňáková  r. Lesňáková,  nar. …………..,  r.č.................., Jána Francisciho 1773/42, 

      054 01 Levoča  v  podiele 1/2 
2.  Ján Lisoň r. Lisoň,  nar.  ……………,  r.č..................., 05323 Rudňany 327 v  podiele 1/2 

 

                           

 
 

II. 

Predávajúci  touto kúpnou zmluvou odpredávajú v celosti svoje podiely nehnuteľnosti 

špecifikovanej v bode I. tejto zmluvy  kupujúcemu obci Iliašovce  a  kupujúci   tieto  podiely 

na nehnuteľností od predávajúcich  kupuje do  svojho vlastníctva. 

 

III. 

A. Medzi  predávajúcimi  a obcou Iliašovce bola dohodnutá kúpna cena za podiely prevádzanej 

nehnuteľnosti  v nasledujúcej výške: 

1.   Dohodnutá cena medzi  Líviou Lesňákovou  r. Lesňáková  a obcou bola vo výške 6000,- € /slovom 

šesťtisíc EUR/ 

2.   Dohodnutá cena medzi  Jánom  Lisoňom r. Lisoň a obcou bola vo výške 6000,- € /slovom šesťtisíc 

EUR/ 



 

B.  Kúpna cena bude predávajúcim  po podpísaní kúpnej zmluvy všetkými jej účastníkmi  

poukázaná na bankové účty predávajúcich.  

IV. 

Predávajúci ručia za bezbremennosť prevádzanej nehnuteľnosti ako aj za to, že na nej neviazne 

v prospech tretích osôb žiadne právo obmedzujúce vlastnícke právo predávajúcich ako i kupujúceho. 

V. 

Táto kúpna zmluva je podkladom na vklad vlastníckeho práva do  katastra nehnuteľností na  

príslušnom orgáne - Správe katastra v Spišskej Novej Vsi. 

VI. 

Obecné zastupiteľstvo v Iliašovciach schválilo odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti na svojom zasadnutí 

dňa 18.9.2015, číslo uznesenia: 31/6/2015.  OZ schválilo kúpnu cenu za prevádzanú nehnuteľnosť vo 

výške 12 000,-  € /slovom dvanásťtisíc EUR/. 

VII. 

Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami.  Vecné účinky 

tejto kúpnej zmluvy nastávajú dňom  rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Týmto 

dňom prechádza vlastnícke právo k prevádzaným  nehnuteľnostiam  na kupujúceho. Návrh na vklad 

podá kupujúci. 

VIII. 

Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 6-tich vyhotoveniach z ktorých 1 obdrží  každý z predávajúcich 

zmluvných účastníkov, 2 Obec Iliašovce a 2 príslušná správa katastra. 

IX. 

Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsah zmluvy sa zrovnáva s ich vôľou, že si zmluvu 

prečítali a vysvetlili,  jej obsahu porozumeli a že túto na znak súhlasu, v súlade so svojou vôľou 

vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Iliašovciach dňa   24. septembra 2015 

 

 

Predávajúci: 1. ………………………..                          Kupujúci: …………………..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predávajúci: 2. ………………………..      

 
 


