
 

 

Kúpna zmluva 
 
,ktorú uzavreli 
 
predávajúci 
 
Beáta Brašková rod.Borovská 

nar.          , rod. č.       

92201 Ostrov   
občan SR 
 
Miroslav Galbavý rod.Galbavý 

nar.         , rod. č.  

92210 Trebatice,  
občan SR 

 
a 

 
kupujúci 

 

Obec Trebatice 
IČO 313106  
Hlavná ulica č.247/107  

v jej mene starosta obce Mgr. Juraj Valo 

 

I. 

Pozemky v kat.území Trebatice, zapísané na LV č.2142 ako 
parcela registra „C“č.1510/235, orná pôda vo výmere 76m2, 

parcela registra „C“ č.1510/237, orná pôda vo výmere 76m2 a 

parcela registra „C“ č.1510/240, orná pôda vo výmere 22m2 sú 

v spoluvlastníctve obce Trebatice v podiele 929/1080 a tiež Beáty 

Braškovej rod.Borovskej v podiele 30/1080.  
Pozemky v kat.území Trebatice, zapísané na LV č.2143 ako 

parcela registra „C“č.1510/241, orná pôda vo výmere 130m2, 

parcela registra „C“č.1510/243, orná pôda vo výmere 135m2, 

parcela registra „C“č.1510/246, orná pôda vo výmere 44m2, 

parcela registra „C“č.1510/248, orná pôda vo výmere 222m2, 

parcela registra „C“č.1510/250, orná pôda vo výmere 228m2 a 

parcela registra „C“č.1510/253, orná pôda vo výmere 75m2 sú 
v spoluvlastníctve obce Trebatice v podiele 1337/1620 a tiež Beáty 
Braškovej rod.Borovskej v podiele 1/54 a Miroslava Galbavého 

v podiele 144/1296. 
 



II. 

 Ja, Beáta Brašková týmto predávam kupujúcemu parcelu 

registra „C“ č.1510/235, ornú pôdu vo výmere 76m2, parcelu 

registra „C“  č.1510/237, ornú pôdu vo výmere 76m2 a parcelu 

registra „C“ č.1510/240, ornú pôdu vo výmere 22m2 v podiele 

30/1080. 

  My, Beáta Brašková a Miroslav Galbavý týmto predávame 

kupujúcemu parcelu registra „C“ č.1510/241, ornú pôdu vo 

výmere 130m2, parcelu registra „C“ č.1510/243, ornú pôdu vo 

výmere 135m2, parcelu č.1510/246, ornú pôdu vo výmere 44m2, 

parcelu registra „C“ č.1510/248, ornú pôdu vo výmere 222m2, 

parcelu registra „C“ č.1510/250, ornú pôdu vo výmere 228m2 a 

parcelu registra „C“ č.1510/253, ornú pôdu vo výmere 75m2 

v podiele 1/54 a 144/1296. 
 Obec Trebatice zároveň tieto parcely v uvedených podieloch 
kupuje. 
 Účastníci zmluvy sa dohodli na kúpnej cene 13,21€/m2, teda na 

cene 63,80€ za podiel v parceliach z LV č. 2142 a cene 204,-€ za podiel 
v parceliach z LV č. 2143, spolu 267,80€ pre Beátu Braškovú a za 
cenu 1.224,10 € za podiel v parceliach z LV č.2143 pre Miroslava 
Galbavého.  

 

III. 

Kúpna cena bola predávajúcim vyplatená pri podpise tejto 
zmluvy v hotovosti, čo predávajúci potvrdzujú svojim podpisom. 

 

IV. 

 Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu podielov predávajúcich v 
týchto pozemkoch za dohodnutú kúpnu cenu uznesením č. 76/9/2018 

a 25/3/2019. Dôvodom kúpy je usporiadanie pozemkov k výstavbe 
miestnych komunikácii a to v súlade so schváleným územným plánom. 
 

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. 

 

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 Trebaticiach  dňa 25.3.2019 



 
 

 
 
Mgr. Juraj VALO 

           starosta obce 
 

 
 
Beáta Brašková …………………………… 
 

Miroslav Galbavý ………………………… 


