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Kúpna zmluva 

 
uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
V Turčeku, dňa  03.08.2015 

 
1. Predávajúci 
Názov:   Obec Turček 
Sídlo:   Turček 123, 038 48 Turček 
IČO:   00 317 012 
DIČ:   2020597953 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s.  
IBAN:   SK17 0200 0000 0000 1922 4362 
Zastúpenie:  Oľga Wagnerová, starostka obce 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
2. Kupujúci 
Názov:   TJ Tatran Turček 
Sídlo:   Turček 31, 038 48 Turček 
IČO:   14 221 641 
DIČ:   2020608458 
Zapísaný v:  Evidencia občianskych združení, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

sekcia verejnej správy 
Zastúpenie:  Ján Rusnák, predseda 
   Ján Hanus 
(ďalej len „kupujúci“) 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1.  Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom (1/1) nehnuteľnosti s príslušenstvom, 

nachádzajúcej sa v okrese Turčianske Teplice, obec Turček, katastrálne územie Horný Turček, 
zapísanej na LV č. 57 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, 
a to stavby, súpisné číslo 317, druh stavby: 19 -  Budova pre šport a rekreačné účely, popis 
stavby: šatne pre TJ, postavenej na pozemku - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej 
mape, parcelné číslo 103/2, o výmere 244 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, list 
vlastníctva k danému pozemku nezaložený. 
 

2.  Predávajúci prehlasuje, že jeho vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti je bezsporné a právo 
užívania a disponovania nie je obmedzené žiadnymi vecnými bremenami, ani inými právami 
tretích osôb. 

 
3. Predávajúci touto zmluvou prevádza svoj vlastnícky podiel k uvedenej nehnuteľnosti v celej 
    výške na kupujúceho, čím sa kupujúci stane ich výlučným vlastníkom (1/1). 
 
 
4. Kupujúca TJ Tatran Turček sa zaväzuje, že nehnuteľnosť neprevedie na tretiu osobu. Účastníci  
    zriaďujú predkupné právo pre Obec Turček za 1,- € (slovom: Jedno euro). 

  
 

II. 
Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia 

 
1.  Cena za predmet tejto zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán na:  

 
1,- € (slovom: Jedno euro). 
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2.  Dohodnutá kúpna cena bude zaplatená predávajúcemu v plnej výške v hotovosti pri podpise 
tejto zmluvy. Predávajúci podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzuje prevzatie celej dohodnutej 
kúpnej ceny od kupujúceho v hotovosti. 

 
III. 

Technický stav predávanej nehnuteľnosti 
 

1.  Predávajúci prehlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia predávanej nehnuteľnosti 
a jej príslušenstva, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť. Nehnuteľnosť je ku dňu 
podpisu tejto zmluvy spôsobilá riadneho užívania. 
 

2.  Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom kupovanej 
nehnuteľnosti a jej príslušenstva, a kupuje ju v stave v akom stojí a leží. 

 
 

IV. 
Osobitné a záverečné ustanovenia 

 
1.  Kupujúci nadobudne vlastníctvo ku kupovanej nehnuteľnosti dňom povolenia vkladu 

vlastníckeho práva Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom. 
 

2.  Predávajúci požiada o vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností bezodkladne po podpise tejto 
zmluvy. Všetky poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva na príslušnom katastri 
nehnuteľností znáša kupujúci. 
 

3.  Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z toho predávajúci a kupujúci obdržia po 1 
rovnopise a 2 rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Turčianske Teplice, katastrálny odbor. 
 

4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 
zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej 
obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 
 

 
 
 
 
 
Podpis predávajúceho: Podpisy kupujúcich: 
 
 
 
 
 
.................................................. .................................................. 
Oľga Wagnerová Ján Rusnák 
 
 
 
 
 
 .................................................. 
 Ján Hanus 
 
 
 
 
 
 
 


