
 
 

K ú p n a    z m l u v a 
 č.356/2012/OM  

 
I. 

Zmluvné strany 
 

Predávajúci:   Mesto Kežmarok, zastúpené Ing. Igorom Šajtlavom, primátorom mesta,  
Adresa podateľne: Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok  
IČO:   326283 
DIČ:   2020697184 
IČ DPH:  SK 2020697184  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Kežmarok 
č.účtu:   6608185127/1111 
   /ďalej len predávajúci / 
 
Kupujúci:  Ing. M. Š. rodený ..., narodený..., rod.č. ..., Kežmarok 
                         /ďalej len kupujúci/ 
 
 

uzavreli v zmysle § 588 a nasl.  Občianskeho zákonníka túto  
 

kúpnu zmluvu 
 

I.  
I.1 Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku KN-C 3296/6, o výmere 
20 322 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného na LV č.1 pre obec a k.ú. Kežmarok, v 
celosti. 

II. 
II.1 Predávajúci odpredáva a kupujúci kupuje do svojho vlastníctva časť pozemku uvedeného 
v bode I.1.tejto kúpnej zmluvy a to časť parcely KN- C 3296/6, druh pozemku ostatná plocha, 
diel „1“ o výmere 11m2 pričleneného k parcele KN-C 3296/75, k.ú. Kežmarok, podľa 
geometrického plánu č.14280922-018/2012, vyhotoveného geodetom Františkom 
Čekovským. 
II.2 Účastníci kúpnej zmluvy sa dohodli na kúpnej cene nehnuteľnosti  31,53EUR/m2. 

11m2 x 31,53 EUR/m2  = 346,83 EUR, slovom: Tristoštyridsaťšesťeur a 83centov. 
 

III. 
III.1 Odpredaj a kúpna cena nehnuteľnosti – časti pozemku uvedeného v bode II.1.tejto 
zmluvy boli schválené uznesením MsZ v Kežmarku č.163/2012 dňa 13.09.2012. 
III.2 Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu za pozemok 
v uvedenej výške 346,83 EUR na účet predávajúceho č.  6608185127/1111, VS 3562012 
vedený v UniCredit Bank, a.s., pobočka Kežmarok, na základe  faktúry vystavenej 
predávajúcim,  najneskôr do 31.10.2012. 
III.3  V prípade omeškania s platením kúpnej ceny v dohodnutej lehote má predávajúci  voči 
kupujúcemu  nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške.  
III.4 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade omeškania so zaplatením  
dohodnutej kúpnej ceny  v dohodnutom termíne.  

 



IV. 
IV.1 Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne obmedzenia, 
vecné bremená, ani iné povinnosti vyplývajúce z práva. 
IV.2 Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam - pozemku prechádza na kupujúceho dňom vkladu 
do katastra nehnuteľností. 

V. 
V.1 Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci do 30-tich dní od uhradenia 
kúpnej ceny kupujúcim.  
V.2 Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľnosti hradí kupujúci. 
V.3 Táto kúpna zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 

VI. 
VI.1 Táto zmluva je vyhotovená v 4-och rovnopisoch, po 1 rovnopise pre každú zmluvnú 
stranu a 2 vyhotovenia budú predložené Katastrálnemu úradu Prešov, Správe katastra 
v Kežmarku za účelom vkladu vlastníckeho práva. 
 

VII. 
VII.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok,  zmluvu si prečítali, jej 
obsahu rozumejú a na znak súhlasu podpisujú. 
 
 
 
V Kežmarku ....................     V Kežmarku ................... 
       
 
       Predávajúci:         Kupujúci:  
       Mesto Kežmarok 
 
 
 
     .........................................     ............................................. 
                Predávajúci                                                    kupujúci 
           Ing. Igor Šajtlava                             Ing. M.  Š.                        
            primátor mesta 

 
 
 
 
 


