
K Ú P N A      Z M L U V A   
 

uzatvorená medzi účastníkmi zmluvy  
v zmysle §-u 588 Občianskeho zákonníka 

 
 
Obec Hažlín, IČO: 00322016, Hlavná 200, 086 14  Hažlín,  zastúpená 
starostom obce Ing. Františkom Olahom, nar. .................................................. 
bytom Hlavná 236/165, 086 14  Hažlín 
 
                                         – ako predávajúca - 
 
Marta Vrabelová, rod. Tomovová-Marcinová, nar. .........., rod.č. 
...................., bytom Hlavná 55/68, 086 14  Hažlín  
 
                                        – ako kupujúca -__  
 
 
                      

I. 
 

Predávajúca Obec Hažlín, IČO: 00322016  je výlučným vlastníkom   pozemku 
registra CKN parcelné číslo 682/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 
m2 a pozemku registra CKN parcelné číslo 1216/5 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 142 m2, vedené na LV 1114 pod B 1 v podiele 1/1 
v katastrálnom území Hažlín.   
 
 

II. 
 

Geometrickým plánom č. 34515585-3/14, vyhotoveným Andrejom Mačugom-
GeoComp, Dlhý rad 16, Bardejov, IČO: 34515585 dňa 08.04.2014 bola z  
parcely CKN 682/27 a parcely CKN 1216/5 novovytvorená parcela CKN 
1216/26 - zastavaná plocha o výmere 122 m2. 
 

III. 
 

Predávajúca Obec Hažlín, IČO: 00322016 odpredáva novovytvorenú parcelu 
registra CKN 1216/26 - zastavaná plocha o výmere 122 m2  v kat. území 
Hažlín kupujúcej Marte Vrabelovej, rod. Tomovovej-Marcinovej, nar. 
..................................., bytom Hlavná 55/68, 086 14  Hažlín  do jej výlučného 
vlastníctva.  
 



 
III. 

 
Predaj novovytvoreného pozemku registra CKN 1216/26 - zastavaná plocha 
o výmere 122 m2 bol schválený uznesením  Obecného zastupiteľstva Obce 
Hažlín dňa 16.05.2014 pod č.  4.1/20/2014 z dôvodu osobitného zreteľa za 
kúpnu cenu vo výške 1.66,- EUR/m2.  
Celková kúpna cena predstavuje 202,52 EUR, slovom 
(dvestodvaeurpäťdesiatdvacentov), ktorá bude vyplatená pri podpísaní tejto 
kúpnej zmluvy do pokladne Obecného úradu v Hažlíne.  
Návrh kúpnej zmluvy bol zverejnený na internetovej stránke Obce Hažlín.   
 
 
                                                           IV. 
 
Kupujúca nadobudne vlastníctvo k prevádzanej nehnuteľnosti rozhodnutím 
o povolení vkladu vlastníckeho práva  do katastra nehnuteľnosti Okresným 
úradom  Bardejov, katastrálnym odborom.  
 
 

V. 
 

Predávajúca prehlasuje, že na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom kúpnej 
zmluvy neviaznu žiadne dlhy, vecné bremena, záväzky ani iné právne 
povinnosti. 
 
 

VI. 
 
Poplatky spojené s týmto zmluvným prevodom zaplatia účastníci zmluvy podľa 
platných právnych  predpisov. 
 
 

VII. 
 

Účastníci kúpnej zmluvy prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, 
zrozumiteľne a vážne, právny úkon urobili v prepísanej forme, ich zmluvná 
voľnosť nie je obmedzená a sú spôsobilí na právne úkony, kúpnu zmluvu 
prečítali a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.  
 
 
 
 V Hažlíne, dňa  28.05.2014 



 
 
Predávajúca:                                                        Kupujúca: 
 
 
 
  
       
 
.................................................                         ................................................ 
Obec Hažlín, IČO: 00322016                                Marta Vrabelová 
      zast. starostom obce  
Ing. Františkom Olahom  

  
                              


