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Kúpna zmluva 

 
, ktorú uzavreli 
 
predávajúci 

 
 
Imrich Hambalkó rod.Hambalkó 

nar.12.6.1976, rod.č. 760612/6528 

922 10 Trebatice, Hlavná ulica 340/123 

občan SR 

a manželka  

 
Barbara Hambalková Krajčírová rod. Krajčírová 

nar. 24.2.1983, rod.č. 835224/6243 
922 10 Trebatice, Hlavná ulica 340/123 

občan SR 

 

Jozef Sedlák rod.Sedlák 

nar.30.3.1957, rod.č. 570330/6037 

922 10 Trebatice, Hlavná ulica 342/127 

občan SR 

 
Peter Moravčík rod. Moravčík 

nar. 25.6.1961, rod. č. 610625/6068 

922 10 Trebatice, Hlavná ulica 343/129 

občan SR 

a manželka 

 
Mgr. Mária Moravčíková rod. Bartelová  

nar.19.4.1964, rod.č. 645419/6837 
922 10 Trebatice, Hlavná ul.343 

občan SR 

 

Ing. Kamila Meyer rod. Moravčíková 

nar. 25.3.1953, rod.č. 535325/215 
922 10 Trebatice, Hlavná ulica 344/131 
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občan SR 

a manžel 
 

Helmut Detlef Meyer 

nar.26.1.1948, rod. č. 480126/901 

854 35 Erding, Schillerstrasse 13 

občan Nemecka 

v súčasnosti bytom 922 10 Trebatice, Hlavná ulica 344/131 
 
Ondrej Kozák rod.Kozák 

nar.16.5.1987, rod. č. 8705167702 
922 02 Krakovany, Veterná ulica 450/56 

občan SR 

a manželka 

 
Scarlett Kozáková rod.Lipková 

nar.6.9.1992, rod.č. 9259066630 

922 02 Krakovany, Veterná ulica 450/56 

občan SR 

 
Antónia Poláčiková rod.Palkechová 

nar.3.11.1940, rod.č. 406103/765 

85106 Bratislava, Budatínska ul.3044/71 

občan SR 

 

Anton Palkech rod.Palkech 

nar.12.11.1942, rod. č. 421112/718  
922 10 Trebatice, Cintorínska ulica 393/5 

občan SR 

 
Žofia Tonkovičová rod.Jantulová 

nar. 30.3.1965, rod.č. 655330/6045 
922 10 Trebatice, Hlavná ulica 347/137 

občan SR 
a manžel 
 
Ing. Rastislav Tonkovič rod. Tonkovič 

nar.22.12.1974, rod.č. 741222/7361 

922 10 Trebatice, Hlavná ulica 347/137 

občan SR 

 
Darina Biskupičová rod. Palkechová 

nar.12.10.1957, rod.č. 576012/6724 

922 10 Trebatice , Orechová ulica 348/1 

občan SR 
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Emil Palkech rod. Palkech 

nar.18.8.1959, rod. č. 590818/6328 
018 51 Nová Dubnica, Partizánska 268/4 

občan SR 

 

 

kupujúci 

 

Obec Trebatice 

IČO : 00 31 31 06 
922 10 Hlavná ulica 247/107,v jej mene starosta obce Mgr. Juraj Valo 

 

I. 

Pozemok v kat. území Trebatice, zapísaný na LV č.875 ako 

parcela registra „C“ č.1454/5, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 274m2 je v bezpodielovom spoluvlastníctve Imricha Hambalkó 
a manželky Barbary Hambalkovej Krajčírovej rod. Krajčírovej v celosti. 
Geometrickým plánom č.45/2019, overeným pod č.G1-339/2019, bola 
táto parcela rozdelená na parcelu č.1454/5, zastavanú plochu a 
nádvorie vo výmere 252m2 a parcelu č.1454/6, zastavanú plochu a 

nádvorie vo výmere 22m2. 

Pozemok v kat. území Trebatice, zapísaný na LV č.12 ako parcela 

registra „C“ č.1455/1, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

795m2 je vo vlastníctve Bc. Antona Mikloška a Kristíny Mikloškovej 
rod. Frolíkovej, každý v podiele ½. Geometrickým plánom č.45/2019, 
overeným pod č.G1-339/2019, bola táto parcela rozdelená na parcelu 

č.1455/1, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 765m2 a parcelu 

č.1455/7, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 30m2. 
Pozemky v kat. území Trebatice, zapísané na LV č.543 ako 

parcela registra „C“č.1456/12, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 463m2 a parcela registra „C“ č.1456/8, zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 491m2 sú vo vlastníctve Jozefa Sedláka v celosti. 
Geometrickým plánom č.45/2019, overeným pod č.G1-339/2019, boli 

tieto parcely zlúčené a rozdelené na parcelu č.1456/12, zastavanú 
plochu a nádvorie vo výmere 450m2, parcelu č.1456/8, zastavanú 
plochu a nádvorie vo výmere 472m2 a parcelu č.1456/20, zastavanú 

plochu a nádvorie vo výmere 32m2. 
Pozemok v kat. území Trebatice, zapísaný na LV č.400 ako 

parcela registra „C“č.1457/5, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 1126m2 je vo vlastníctve Petra Moravčíka v podiele ½ a Petra 
Moravčíka a manželky Mgr. Márie Moravčíkovej rod. Bartelovej titulom 
bezpodielového spoluvlastníctva v podiele ½.  Geometrickým plánom 
č.45/2019, overeným pod č. G1-339/2019, bola táto parcela rozdelená 
na parcelu č.1457/5, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 1075m2 
a parcelu č.1457/20, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 

51m2. 
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Pozemok v kat.území Trebatice, zapísaný na LV č.307 ako 

parcela registra „C“č.1457/6, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 578m2 je vo vlastníctve Kamily Meyer rod.Moravčíkovej v 
podiele ½ a Helmuta Detlef Meyera v podiele ½.  Geometrickým 
plánom č.45/2019, overeným pod č.G1-339/2019, bola táto parcela 

rozdelená na parcelu č.1457/6, zastavanú plochu a nádvorie vo 
výmere 546m2 a parcelu č.1457/21, zastavanú plochu a nádvorie 

vo výmere 32m2. 
Pozemok v kat. území Trebatice, zapísaný na LV č.874 ako 

parcela registra „C“č.1457/18, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 333m2 je vo vlastníctve Ondreja Kozáka v podiele ½ a Scarlett 

Kozákovej rod. Lipkovej v podiele ½. Geometrickým plánom č.45/2019, 
overeným pod č.G1-339/2019, bola táto parcela rozdelená na parcelu 
č.1457/18, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 307m2 a parcelu 

č.1457/22, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 26m2. 
Pozemok v kat. území Trebatice, zapísaný na LV č.876 ako 

parcela registra „C“č.1458/7, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 657m2 je vo vlastníctve Antónie Poláčikovej rod.Palkechovej v 
podiele ¾ a Antona Palkecha v podiele ¼. Geometrickým plánom 
č.45/2019, overeným pod č.G1-339/2019, bola táto parcela rozdelená 
na parcelu č.1458/7, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 625m2 a 
parcelu č.1458/11, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 32m2. 

Pozemok v kat. území Trebatice, zapísaný na LV č.879 ako 

parcela registra „C“č.1458/6, zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 611m2 je vo vlastníctve Žofie Tonkovičovej rod. Jantulovej v 
podiele ½ a Ing. Rastislava Tonkoviča v podiele ½. Geometrickým 

plánom č.45/2019, overeným pod č.G1-339/2019, bola táto parcela 
rozdelená na parcelu č.1458/6, zastavanú plochu a nádvorie vo 
výmere 574m2 a parcelu č.1458/12, zastavanú plochu a nádvorie 

vo výmere 37m2. 
Pozemok v kat. území Trebatice, zapísaný na LV č.1619 ako 

parcela registra „C“č.1458/5, záhrada vo výmere 782m2 je vo 
vlastníctve Dariny Biskupičovej rod. Palkechovej v podiele ½ a Emila 
Palkecha v podiele ½. Geometrickým plánom č.45/2019, overeným 
pod č.G1-339/2019, bola táto parcela rozdelená na parcelu č.1458/5, 

záhradu vo výmere 728m2 a parcelu č.1458/13, záhradu vo výmere 

54 m2. 
 

II. 

My, Imrich Hambalkó a manželka Barbara Hambalková 
Krajčírová týmto predávame Obci Trebatice v celosti parcelu č. 

1454/6, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 22m2  za 
dohodnutú kúpnu cenu 110,-€. 
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Ja, Jozef Sedlák týmto predávam Obci Trebatice v celosti 

parcelu č.1456/20, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 32m2 
za dohodnutú kúpnu cenu 160,-€.  

My, Peter Moravčík a manželka Mária Moravčíková týmto 
predávame Obci Trebatice v celosti parcelu č.1457/20, zastavanú 

plochu a nádvorie vo výmere 51m2 za dohodnutú kúpnu cenu 255,-
€. 

My, Kamila Meyer a Helmut Detlef Meyer týmto predávame Obci 
Trebatice (spolu) v celosti parcelu č.1457/21, zastavanú plochu a 

nádvorie vo výmere 32m2 za dohodnutú kúpnu cenu (spolu)160,-€. 
My, Ondrej Kozák a Scarlett Kozáková týmto predávame Obci 

Trebatice (spolu) v celosti parcelu č.1457/22, zastavanú plochu a 

nádvorie vo výmere 26m2 za dohodnutú kúpnu cenu (spolu) 130,-€ .  
Ja, Antónia Poláčiková a Antona Palkech týmto predávam Obci 

Trebatice (spolu) v celosti parcelu č.1458/11, zastavanú plochu a 

nádvorie vo výmere 32m2 za dohodnutú kúpnu cenu (spolu) 120,-€.  
My, Žofia Tonkovičová a Ing. Rastislav Tonkovič týmto 

predávame Obci Trebatice (spolu) v celosti parcelu č.1458/12, 

zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 37m2 za dohodnutú kúpnu 
cenu  (spolu) 185,-€.  

My, Darina Biskupičová a Emil Palkech týmto predávame Obci 
Trebatice (spolu) v celosti parcelu č.1458/13, záhradu vo výmere 

54m2 za dohodnutú kúpnu cenu (spolu) 270,-€ . 

Obec Trebatice, v jej mene starosta Mgr. Juraj Valo, zároveň tieto 
pozemky v celosti  za uvedené kúpne ceny od predávajúcich  kupuje. 

 

 

III. 

Dohodnutá kúpna cena k výpočtu kúpnych cien jednotlivých 

pozemkov predstavuje 5,-€/m2. 
Kúpne ceny boli predávajúcim vyplatené pri podpise tejto zmluvy, 

čo predávajúci podpisom zmluvy potvrdzujú. 
 

IV. 

 Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu týchto pozemkov 

predávajúcich za dohodnutú kúpnu cenu uznesením č. 84/10/2020 zo 
dňa 29.10.2020. 
 

V. 

 Účastníci zmluvy berú na vedomie, že k nadobudnutiu 
vlastníckeho práva kupujúcim dôjde povolením vkladu vlastníckeho 

práva na Okresnom úrade v Piešťanoch.   

 Zmluvou sú však jej účastníci viazaní už od jej podpisu. 
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VI. 

 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 ……………….  dňa…............... 

 
 
 
Mgr. Juraj VALO 

            starosta obce 

 
 

 
 
 
           

Imrich Hambalkó   …………………. dňa ………………...  

 
Barbara Hambalková Krajčírová…………………. dňa ………………... 
 
Jozef Sedlák     …………………. dňa ………………... 
 
Peter Moravčík    …………………. dňa  ……………….. 

 

Mária Moravčíková   …………………. dňa ………………... 
 
Ing. Kamila Meyer    …………………. dňa ………………... 
 

Helmut Detlef Meyer   …………………. dňa ………………... 

 
Ondrej Kozák    ………………….. dňa ..……………….. 

 
Scarlett Kozáková   ………………….. dňa ………………… 

 
Antónia Poláčiková    ………………….. dňa ………………… 

 
Anton Palkech     ………………….. dňa …………………. 

 
Žofia Tonkovičová   ………………….. dňa …………………. 

 
Ing. Rastislav Tonkovič  ………………….. dňa …………………. 

 
Darina Biskupičová    ………………….. dňa …………………. 
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Emil Palkech   ………………….. dňa …………………. 

 

 


