
KÚPNA   ZMLUVA 

ktorú uzavreli  

 

1) Obec  Obid, so sídlom 943 04  Obid, Kráľa Štefana 57, IČO 36 105 058 

v zastúpení starostkou: Ing. Monika Vajda 

ako predávajúca   a 

 

1) Nikolas Pusztai, rod. Pusztai, nar. 29.07.1994, rodné číslo 940729/6943, trvale bytom 943 01  

Štúrovo, Petőfiho 905/103 , štátny občan Slovenskej republiky, 

2) Mária Suchovská, rod. Suchovská, nar. 04.03.1994, rodné číslo 945304/7164,  trvale bytom 943 01  

Štúrovo, Jesenského 98/74 , štátna občianka Slovenskej republiky, 

ako kupujúci 

 

za nasledovných podmienok: 

I. 

 

 1) Účastník Obec Obid (gen. ako hore) je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz.  Obid, vedený 

Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, pod B. 1 v celosti 1/1,  parcely 

registra „C“ evidované na katastrálnej mape: 

- parc. č. 339/1 trvalý trávny porast  o výmere 3054 m2 (pozemok v zastavanom území obce); 

Ťarchy: Zriaďuje sa vecné bremeno - právo oprávneného z vecného bremena - ZSE Distribúcia, a.s., IČO: 

36361518, pripojiť sa na elektrickú transformátorovú stanicu nachádzajúcu sa na predmetných 

nehnuteľnostiach - parc.č. 339/1 a viesť cez predmetné nehnuteľnosti elektrické vedenie, pričom sa povinný z 

vecného bremena - Obec Obid, IČO: 36105058 zaväzuje toto obmedzenie trpieť. Vecné bremeno trvá aj po 

zmene vlastníckych práv k predmetným nehnuteľnostiam - V 6402/08. 

 

2) Účastníci  Nikolas Pusztai (gen. ako hore) a Mária Suchovská (gen. ako hore) sú podielovými 

spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v kat. úz.  Obid, vedený Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor na 

liste vlastníctva č. 149, pod B. 2 a 3 po podiele ½ k celku, spolu  v celosti 1/1,  parcely registra „C“ evidované 

na katastrálnej mape: 

- parc. č. 481/1 orná pôda  o výmere 2180 m2 (pozemok v zastavanom území obce); 

Ťarchy: Zriaďuje sa vecné bremeno - právo oprávneného z vecného bremena - ZSE Distribúcia, a.s., IČO: 

36361518, pripojiť sa na elektrickú transformátorovú stanicu nachádzajúcu sa na predmetných 

nehnuteľnostiach - parc.č. 481/1 a viesť cez predmetné nehnuteľnosti elektrické vedenie, pričom sa povinní z 

vecného bremena sa zaväzujú toto obmedzenie trpieť. Vecné bremeno trvá aj po zmene vlastníckych práv k 

predmetným nehnuteľnostiam - V 6402/08. 

 

3) Nehnuteľnosti uvedené a popísané v bodoch 1) a 2) článku I. tejto zmluvy boli zamerané 

Geometrickým plánom Ing. Alexandra Lebocza - GEOPARD pod č. 20/2022 zo dňa 28.02.2022, overený 

Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor pod č. 301/22 zo dňa 08.03.2022 ( ďalej len “geometrický  
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plán“) , a to nasledovne: 

 

a) LV č. 1,  z pôvodnej parc. č. 339/1 vo výmere 3054 m2 boli odčlenené diely nasledovne: 

 - diel č. 1 vo výmere 1047 m2, 

- diel č. 2 vo výmere 516 m2, 

 

b) Na základe geometrického plánu boli vytvorené parcely: 

- novovytvorená parc. č. 339/1 trvalý trávny porast o výmere 1491 m2, 

- novovytvorená parc. č. 339/5 trvalý trávny porast o výmere 1047 m2 ( t.j. „diel č. 1“) 

- novovytvorená parc. č. 481/1 orná pôda o výmere 2696 m2, ktorá bola vytvorená z pôvodnej parc. č. 

481/1 o výmere 2180 m2 a z dielu č. 2 vo výmere 516 m2. 

 

II. 

 

 Predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť v kat. úz.  Obid: 

- diel č. 2 vo výmere 516 m2, bližšie popísaný v článku I. tejto zmluvy. 

 

III. 

 

 1) Predávajúca Obec Obid (gen. ako hore) predáva nehnuteľnosť uvedenú a popísanú v článku II. tejto 

zmluvy a  kupujúci Nikolas Pusztai (gen. ako hore) a Mária Suchovská (gen. ako hore) od nej kupujú 

a preberajú do podielového spoluvlastníctva každý v podiele ½ k celku, a to  so všetkým zákonným 

príslušenstvom za dohodnutú kúpnu cenu 1.860,- EUR (slovom tisícosemstošesťdesiat  eur), ktorá kúpna cena 

bola stanovená Znaleckým posudkom Ing. Imricha Mészárosa pod č. 68/2022 zo dňa 20.03.2022. Kúpnu cenu 

kupujúci vyplatili v deň podpisu  tejto kúpnej zmluvy v hotovosti do pokladne Obce Obid, ktorú 

skutočnosť predávajúca svojim podpisom potvrdzuje. 

 

 2) Obecné zastupiteľstvo svojim Uznesením č. 19/2022 a)  zo dňa 15.06.2022 schválilo spôsob prevodu 

vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti. 

 4) Obecné zastupiteľstvo svojim Uznesením č. 19/2022 b)  zo dňa 15.06.2022 schválilo predaj 

predmetnej nehnuteľnosti priamym predajom za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

 

IV. 

 

Predávajúca sa zaväzuje odovzdať nehnuteľnosť  uvedenú v článku I. tejto zmluvy najneskôr v deň 

podpísania tejto kúpnej zmluvy. 
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V. 

 

 1) Predávajúca prehlasuje, že kupujúcich oboznámila so stavom prevádzanej nehnuteľnosti a že na 

týchto ku dňu podpísania kúpnej zmluvy neviaznu a na liste vlastníctva nie sú zapísané žiadne ťarchy, bremená  

a obmedzenia okrem ťarchy uvedenej v článku I. tejto zmluvy. 

 

VI. 

 

Kupujúci prehlasujú, že kupovanú nehnuteľnosť pred uzavretím tejto zmluvy riadne prehliadli, že im je 

známy jej stav a že predmet zmluvy kupujú v takom stave v akom sa nachádzajú ku dňu podpísaniu tejto 

zmluvy. 

 

VII. 

 

 1) Vlastníctvo k prevádzanej nehnuteľnosti so všetkými právami a povinnosťami nadobúdajú  kupujúci 

dňom vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Okresným úradom Nové Zámky, katastrálny odbor. 

Do tejto doby sú účastníci právneho úkonu svojimi zmluvnými prejavmi viazaní. 

 2)  Po zavkladovaní vlastníckeho práva v zmysle tejto kúpnej zmluvy vlastníkom nehnuteľností v k. ú. 

Obid, zamerané „geometrickým plánom“: 

- novovytvorená parc. č. 339/1 trvalý trávny porast o výmere 1491 m2, 

- novovytvorená parc. č. 339/5 trvalý trávny porast o výmere 1047 m2  

bude Obec Obid (gen. ako hore)  v celosti 1/1,  s ťarchou: Zriaďuje sa vecné bremeno - právo oprávneného z 

vecného bremena - ZSE Distribúcia, a.s., IČO: 36361518, pripojiť sa na elektrickú transformátorovú stanicu 

nachádzajúcu sa na predmetných nehnuteľnostiach - parc.č. 339/1 a 339/5 a viesť cez predmetné nehnuteľnosti 

elektrické vedenie, pričom sa povinný z vecného bremena - Obec Obid, IČO: 36105058 zaväzuje toto 

obmedzenie trpieť. Vecné bremeno trvá aj po zmene vlastníckych práv k predmetným nehnuteľnostiam - V 

6402/08. 

 3)  Po zavkladovaní vlastníckeho práva v zmysle tejto kúpnej zmluvy vlastníkom nehnuteľností v k. ú. 

Obid, zamerané „geometrickým plánom“: 

- novovytvorená parc. č. 481/1 orná pôda o výmere 2696 m2,  

budú podieloví spoluvlastníci  Nikolas Pusztai (gen. ako hore) a Mária Suchovská (gen. ako hore) po podiele 

½ k celku, spolu  v celosti 1/1 s ťarchou: Zriaďuje sa vecné bremeno - právo oprávneného z vecného bremena - 

ZSE Distribúcia, a.s., IČO: 36361518, pripojiť sa na elektrickú transformátorovú stanicu nachádzajúcu sa na 

predmetných nehnuteľnostiach - parc.č. 481/1 a viesť cez predmetné nehnuteľnosti elektrické vedenie, pričom sa 

povinní z vecného bremena sa zaväzujú toto obmedzenie trpieť. Vecné bremeno trvá aj po zmene vlastníckych 

práv k predmetným nehnuteľnostiam - V 6402/08. 
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VIII. 

 

Účastníci vyhlasujú, že splnomocňujú Mgr. Orsolyu Szőköl, notára so sídlom v Nových Zámkoch, 

Majzonovo nám. 7 na všetky úkony, súvisiace s  celým katastrálnym konaním o povolení vkladu do katastra 

nehnuteľností, týkajúcich sa predmetných nehnuteľností. Účastníci osobitne splnomocňujú Mgr. Orsolyu Szőköl 

na podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v elektronickej forme. Rozhodnutie o povolení vkladu 

však účastníci žiadajú doručiť do vlastných rúk. 

Účastníci tiež splnomocňujú Mgr. Orsolyu Szőköl, notára so sídlom v sídlom v Nových Zámkoch, 

Majzonovo nám. 7 k zaplateniu správneho poplatku, a to vo vlastnom mene na ich ťarchu. 

Účastníci tiež splnomocňujú Mgr. Orsolyu Szőköl, notára so sídlom v Nových Zámkoch,  Majzonovo 

nám. 7 na podpísanie prípadných dodatkov k tejto zmluve, na vykonanie opravy  ak  sa zistí chyba v písaní, 

počítaní alebo iná zrejmá nesprávnosť a  účastníci súhlasia, aby sa vykonala ich oprava. Zároveň splnomocňujú 

notára, aby opravu vykonal a v ich mene podpísal.  

 

Podpísaný notár plnomocenstvo prijíma............................................. . 

 

IX. 

 

Účastníci zmluvy prehlasujú, že tento právny úkon učinili slobodne, bez psychického a fyzického 

nátlaku, že sú plne spôsobilí na právne úkony a že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 

 

 Zmluva bola účastníčkami prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. 

 

V ............................ dňa ............................ 

 

 

Predávajúca:       Kupujúci: 

 

overený podpis:       

 

Obec Obid       Nikolas Pusztai 

 

 

 

        Mária Suchovská 

 

 

 


