
 

 

 

 

 

 

 

Kúpna zmluva 
 

 

,ktorú uzavreli 

 
 
predávajúci 

 

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 
 

 
a 

 
kupujúci 

Pavol Urban rod.Urban 

 nar. 7. 6. 1958, rod. č. 580607/6078  
 92210 Trebatice, Zelená ulica 432/2 

 občan SR 

 a manželka 
 
 Iveta Urbanová rod. Sláviková 

 nar. 20. 4. 1962, rod. č. 625420/6387 
 92210 Trebatice, Zelená ulica 432/2 
 občan SR 

 
I. 

 Pozemky v katastrálním území Trebatice, zapísané na LV č. 1000 
ako parcela registra „C“ č.1440/16, zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 2025 m2 a parcela registra „C“ č.1440/50, zastavaná 



plocha a nádvorie vo výmere 1696 m2 sú vo vlastníctve Obce 

Trebatice v celosti. 
 Geometrickým plánom č. 64/2022, overeným katastrálnym 
odborom Okresného úradu Piešťany pod č. G1-392/2022, boli tieto 
parcely rozdelené na 
-parcelu č.1440/16, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 2019m2 
-parcelu č.1440/50, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 1621m2 

-parcelu č.1440/78, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 81m2 
         (vytvorenú zlúčením dielu „1“ vo výmere 6m2 z parcely  

           č.1440/16 s dielom „2“ vo výmere 75m2 z parcely  
           č.1440/50)  

 

II. 

Obec Trebatice týmto predáva kupujúcim parcelu č.1440/78, 

zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 81 m2 v celosti.  
My, Pavol Urban a manželka Iveta Urbanová zároveň parcelu 

č.1440/78, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 81 m2 v celosti 
kupujeme do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

 

III. 

 Účastníci zmluvy sa dohodli na kúpnej cene 1 620 -€, slovom  
jedentisícšesťstodvadať euro za celý predmet kúpy.    

Kúpna cena bude predávajúcemu vyplatená na účet obce 

Trebatice- IBAN:  SK73 0900 0000 0051 5999 9728   do 7  dní od 
podpísania zmluvy.   
 

 
IV. 

 Predaj pozemku bol schválený uznesením Obecného 
zastupiteľstva Obce Trebatice č. 71/07/2022 zo dňa 29.7.2022, a to 
podľa § 9a ods.8 písm.e zákona č.138/91 Zb.  z dôvodu osobitného 
zreteľa, ktorým je skutočnosť, že pozemok je priľahlý k pozemku 

kupujúcich- k parcele č.1440/34, ktorý je zastavaný rodinným 

domom-  s.č.432. 
 

V. 

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

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

 

VI. 

 Správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva 
zaplatia kupujúci. 



 Kupujúci sú povinní 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.  

 

VII. 

 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 20. 9. 2022 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  Mgr. Juraj VALO    Pavol Urban 

     starosta obce          
          
 
 
             Iveta Urbanová 


