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Kúpna zmluva 
a 

Záložná zmluva 

 

,ktorú uzavreli 
 
 
Predávajúci/ Záložný veriteľ: 

 

Obec Trebatice 

IČO: 313106  
92210 Trebatice, Hlavná ulica 247/107  

v jej mene starosta obce Mgr. Juraj Valo 

Bankový ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Číslo účtu: SK73 0900 0000 0051 5999 9728 
(ďalej aj ako „predávajúci“ alebo „záložný veriteľ“) 

 
a 

 
Kupujúci/Záložca: 

Pavol Doktor rod.Doktor 

nar.        rod. č.   
92210 Trebatice,      

 občan SR 
(podnikajúci pod obchodným menom  
Pavol Doktor-Nábytok  PARAMA) 
IČO: 46250255 
Trebatice, Hlavná ulica 202/7) 

( ďalej aj ako „kupujúci“ alebo „záložca“) 
 

I. 

 Nehnuteľnosti v kat. území Trebatice, zapísané na LV č. 1000 
ako parcela registra „C“ č.1316/36, ostatná plocha vo výmere 

1935m2, parcela registra „C“ č.1531/1, zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 389m2, parcela registra „C“ č.1534/4, ostatná 

plocha vo výmere 98m2, parcela registra „C“ č.1316/37, ostatná 

plocha vo výmere 43m2, parcela registra „C“ č.1316/38, zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 310m2, parcela registra „C“ 

č.1316/39, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 640m2, 

priemyselná stavba bez súpisného čísla na parcelách registra „C“ 

č.1316/38 a 1316/39 sú vo vlastníctve Obce Trebatice v celosti. 
 Geometrickým plánom č.148/2019, overeným katastrálnym 

odborom Okresného úradu Piešťany pod č.G1-740/2019, boli parcely 
č.1316/36, 1531/1 a 1534/4 zlúčené a rozdelené na 
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-parcelu č.1316/36, ostatnú plochu vo výmere 1838m2 

-parcelu č.1316/48, ostatnú plochu vo výmere 584m2. 
 

II. 

Obec Trebatice týmto predáva kupujúcemu parcelu registra „C“ 

č.1316/37, ostatnú plochu vo výmere 43m2, parcelu registra „C“ 

č.1316/38, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 310m2, 

parcelu registra „C“ č.1316/39, zastavanú plochu a nádvorie vo 

výmere 640m2, parcelu č.1316/48, ostatnú plochu  vo výmere 

584m2 a  priemyselnú stavbu bez súpisného čísla na parcelách 

registra „C“ č.1316/38 a 1316/39 v celosti . 

Ja, Pavol Doktor zároveň tieto nehnuteľnosti v celosti kupujem. 
 

III. 

 Účastníci zmluvy sa dohodli na kúpnej cene 38 200,-€, slovom 
tridsaťosemtisícdvesto eur, za celý predmet prevodu.  

Kúpna cena predmetu prevodu bude kupujúcim uhradená 
predávajúcemu v nasledovných splátkach: 

Prvá splátka vo výške 11 700,- € do 7 dní od uzatvorenia tejto 

zmluvy a následné splátky v sume 500,- €/mesačne  vždy k 25. dňu 
v danom mesiaci so začiatkom splácania k 25.januáru 2020.  

 

Pokiaľ bude kupujúci v omeškaní so zaplatením niektorej zo 
splátok viac ako 2 mesiace po lehote splatnosti príslušnej splátky, 
stáva sa posledným dňom omeškania so zaplatením splátky splatná 

celá pohľadávka na zaplatenie kúpnej ceny. 
 
Súčasne sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci môže vyplatiť 

celú kúpnu cenu i predčasne jednorazovo resp. so zaplatením vyšších 
splátok.  

 

IV. 

 Predaj nehnuteľností a súčasne uzavretie záložnej zmluvy  boli 

schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Trebatice č. 
122/11/2019 zo dňa 28.11.2019, a to podľa § 9a ods.8 písm. e) 
zákona č.138/91 Zb.  z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je 
skutočnosť, že stavba je v zlom technickom stave a prípadná 

rekonštrukcia na náklady obce je pre obec nehospodárna. Stavba  je 
v nájme kupujúceho, ktorý má taktiež podľa nájomnej zmluvy 
predkupné právo. Predávané pozemky sú buď zastavané alebo sú 
priľahlé k stavbe a tvoria s ňou funkčný celok. 
 

V. 

Účastníci zmluvy sa dohodli na zriadení záložného práva 

k nehnuteľnostiam, uvedeným v bode II. tejto zmluvy, na 
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zabezpečenie pohľadávky predávajúceho na zaplatenie dohodnutej 

kúpnej ceny, uvedenej v bode III. tejto zmluvy. 
Záložca sa zároveň zaväzuje, že do uspokojenia pohľadávky 

záložného veriteľa neurobí žiaden právny ani faktický úkon, ktorým by 
sťažil vymožiteľnosť pohľadávky záložného veriteľa. 
 Záložca sa zaväzuje po dobu trvania záložného práva používať 
záloh bežným spôsobom tak, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu 

alebo zničeniu. 
 Účastníci zmluvy sa dohodli na tom, že záložný veriteľ môže 
v prípade, že dôjde k uplatneniu záložného práva, vykonať záložné 
právo dražbou podľa zák.č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. 

 Záložný veriteľ upovedomí záložcu o začatí výkonu záložného 
práva najmenej 15 dní pred vykonaním prvého úkonu, smerujúceho 

k vykonaniu záložného práva dražbou. 
 

VI. 

Účastníci zmluvy berú na vedomie, že k nadobudnutiu 
vlastníckeho práva kupujúcim a k vzniku záložného práva dôjde 
povolením vkladu vlastníckeho práva  a záložného práva Okresným 

úradom  v Piešťanoch.   
 Zmluvou sú však jej účastníci viazaní už od jej podpisu. 

 

VII. 

 Správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva 
a záložného práva zaplatí  predávajúci. 

 Kupujúci je povinný oznámiť zmenu (nadobudnutie vlastníctva) 
vo vlastníckom práve Obci Trebatice najneskôr v lehote pre priznanie 
dane z nehnuteľností podľa   §-u 99a zákona č.582/2004 Z.z.  
 

VIII. 

 Účastníci zmluvy prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená. Zároveň potvrdzujú, že text zmluvy prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali. 

 
 
 
V Trebaticiach, dňa 4.12.2019 

 

 
 

 
 
 

  Mgr. Juraj VALO    Pavol Doktor 
   starosta obce          
          


