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KÚP ZMLUVA

uzatvorená v zmy le § S a oasI. Občianskeho zákonníka

Predávajúci:

Čl. 1.

Zmluvn' trany

1/ Mária Bielaková, rod. Brezoňáková, nar. 7, r. č.:

_! ., trvale bytom: ihelné 428,029 46 Sihelné, štátny občan: R

(ďalej len ako "predá ajúca v 'l.rade" alebo "zlnluvná strana")

2/ Jozef Sívoň, rod. Sivoň, nar, 07.06.1942, r, J, trval

bytom: Sihelné 1 3, 029 46 Sihelné, štátny občan: R (ďalej len ako

"predávajúci v 2.rade" alebo "zmluvná tran a")

3/ Jana Mazuráková, rod. Chudjaková, nar. " r. C.:

-vale bytom: ihelné 191, 029 16 ihelné, štámy občan: R

(ďalej len ako "predávajúca v 3.radc 'aleb "zmlu ná trana")

4/ Marta Vnenčáková, rod. Brandysová, nar. J, r. č.:

, trvale bytom: ihelné 168,029 46 ihelné, štátny občan: R

(ďalej len ako "predá\rajúca \1 4.rade" alebo "zmluvná strana")

5/ Ján Brezoňák, rod. Brezoňák, nar. .3trvale

bytom: Sihelné 173, 029 46 ihelné, štátny občan: R (ďalej len ako

"predávajúci v S.rade" al bo "zmluvná strana")

6/ Jozef Femiza, rod. Femiza, nar. trvale

bytom: Sihelné 179, 029 46 ihelné, štátny občan: R (ďalej len ako

"predávajúci v 6.rade" alebo "zmluvná strana")

7/ Mária Vronková, rod. Chudjaková, nar. - 0, r. Č.:

I • trvale bytom: ihelné 425, 029 46 ihelné, štátny občan: R

(ďalej leo ako "predávajúca v 7.rade" alebo "zmluvná strana'')



9/ Miroslava Ma laňáková d. • 1 laňáková, nar. / -. c.:

, trvale bv om: ihelné 193 029 46 Sihe1né, štátny občan: SR

(ďalej len ako "predá,'ajúca v 9.rade" alebo ,zmluvná strana")

10/ Karol Chudjak, rod. Chudjak, nar. '':'t>... " ;- ::,

trvale bytom: Sihelné 421 029 ~6 ihelné, 'tátny občan: SR (ďalej len ako

"predávajúci v 10.rade" alebo .zmluvné strana")

11/ Martina Vonšáková, rod. Chudjáková, nar, r. ( ..

, , tr rale bytom: ihe1né 466, 029 46 Sihelné, štátny občan: SR

(ďalej leo ako "predávajúca v l1.rade" alebo "zmluvná strana")

12/ Jozef Brezoňák, rod. Brezoňák, nar. ~. ..,

trvale bytom: Pod Mostom 308,02944 Rabča, štátny občan: SR (ďalej len

ako "predánjúci, 12.rade" alebo "zmluvná strana")

Kupujúci: Obec Sihelné, so sídlom: Sihe1né 217, 029 46 Sihelné, IČO: OO 314 862,

za t. tarostom obce: Igr. Ľubomírom Pitákom (ďalej len ako "kupujúci"

alebo "zmluvná strana")

Čl. II.

Vlastníctvo nehnuteľnosti a predmet zmluvy

1. Predávajúca v Lrade a predávajúci v 2.rade sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Sihelné, zapísanej na liste vlastníctva č. 2440 pod

A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parceloé číslo 1517 - orná

pôda o výmere 730 m2, predávajúca v l.rade v podiele 1/3-ina, predávajúci v 2.rade

v podiele 2/3-iny.

2. Predávajúca v l.rade a predávajúci v 2.rade touto zmluvou predávajú kupujúcemu

a kupujúci kupuje od predávajúcej v l.rade a predávajúceho v 2.rade ich

spoluvlastnícke podiely, od predávajúcej v l.rade podiel o veľkosti 1/3-ina, od

predávajúceho v 2.rade podiel o veľkosti 2/3-iny v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa

v katastrálnom územi Sihelné, zapísanej na liste vlastníctva č. 2440 pod A ako parcela

registra "E" evidovaná oa mape určeného operátu, parcelné číslo 1517 - orná pôda



o výmere 730 m2, ale len v tej časti, ktorá na zikhde geometrického plánu č. 15060-

1008/2015 zo dňa 04.06.2015 vyhotoveného Ing. Tomášom Bukovým zodpovedá dielu č.

10 výmere 659 nr', ktorý vytvára novovyrcorenú parcelu C - KN č. 1316/31- orná pôda

o výmere 659 mZ do svojho výlučného vla tnicrva (1/1) a zavazuje sa za to predávajúcej

v 1.rade a predávajúcemu v 2.rade zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

3. Predávajúca v 3.tade, predávajúca v 4.rade, predávajúci v 10.rade sú podielovými

spoluvlastníkmi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa, katastrálnom území Sihelné, zapísanej na

liste vlastníctva č. 2143 pod A ako parcela regislĽl. "E" evidovaná na Illilpe určeného

operátu, parce1né číslo 1527 - orná pôda o výmere 7292 ml, predávajúca v 3.rade v podiele

V4-ina,predávajúca v 4.rade v podiele t/2-ica a predávajúci v l O.rade v podiele 1/4-Ína.

4. Predávajúca v 3.rade, predávajúca v 4.rade a predávajúci v lO.rade touto zmluvou

predávajú kupujúcemu a kupujúci kupuje od predávajúcej v 3.rade, predávajúcej

v 4.rade a predávajúceho v 10.rade ich spoluvlastnícke podiely, od predávajúcej v 3.rade

podiel o veľkosti ~-ina, od predávajúcej v 4.rade podiel o veľkosti Vz-ica a od

predávajúceho v 10.rade podiel o veľkosti 1/4-ina v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa

v katastrálnom území Sihelné, zapísanej na liste vlastníctva č. 2143 pod .c\ ako parcela

registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 1527 - orná pôda

o výmere 7292 mZ, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu Č. 15060-

1008/2015 zo dňa 04.06.2015 vyhotoveného Ing. Tomášom Bukovým zodpovedá dielu Č.

3 o výmere 888 mZ, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1316/33 - orná pôda

o výmere 888 m2 do svojho výlučného vlastníctva v celosti (1/1) a zaväzuje sa za to

predávajúcej v 3.rade, predávajúcej v 4.rade a predávajúcemu v 1O.rade zaplatiť dohodnutú

kúpnu cenu.

S. Predávajúci v 5.rade je výlučným vlastníkom (1/1) nehnuteľnosti nachádzajúcej sa

v katastrálnom území Sihelné, zapísanej na liste vlastníctva Č. 987 pod A ako parcela registra

"E" evidovaná na mape určeného operám, parcelné číslo 1530/2 - orná pôda o výmere

4133 m2.

6. Predávajúci v 5.rade touto zmluvou predávajú kupujúcemu a kupujúci kupuje od

predávajúceho v 5.rade nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Sihelné,

zapísanú na liste vlastníctva Č. 987 pod A ako parcela registra "E" evidovaná na mape

určeného operátu, parcelné číslo 1530/2 - orná pôda o výmere 4133 m2, ale len v tej časti,

ktorá na základe geometrického plánu Č. 15060-1008/2015 zo dňa 04.06.2015
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vyhotovcného Ing. Tomášom Bukovŕm z vedá dielu Č. 4 o výmere 885 m2, ktorý

vytvára novovytvorenú parcelu C - T č. 1316/ - orná pôda o výmere 885 m2 do svojho

výlučného vlastníctva (1/1) a zavazuje a za o predávajúcemu v S.rade zaplatiť dohodnutú

kúpnu cenu.

-----------------------------------------------------------
7. Predávajúci v 6.rade je podielovým poluvla tníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa

v katastrálnom území Sihelné, zapísanej na liste vla míctva č. 1029 pod A ako parcela

registra "E" evidovaná na mape určeného operám, parce1né číslo 1541/5 - orná pôda

o výmere 9231 m2, predávajúci v 6.rade v podiele lJ2-ica.

8. Predávajúci v 6.rade touto zmluvou predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje od

predávajúceho v 6.rade jeho spoluvla tnícky podiel o vel ko ti 1/2-ica v nehnuteľnosti

nachádzajúcej sa v katastrálnom území ihelné, zapísanej na liste vlastníctva č. 1029 pod

A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 1541/5 -

orná pôda o výmere 9231 mZ, ale len v tej časti, ktorá n.a základe geometrického plánu č.

15060-1008/2015 zo dňa 04.06.2015 vyhotoveného Ing. Tomášom Bukovým zodpovedá

dielu Č. 6 o výmere 682 rrr', ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1316/36 -

orná pôda o výmere 682 nl do vojho podielového spoluvlastníctva v podiele lJ2-ica

a zaväzuje a za to predávajúcemu v 6.rade zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

9. Predávajú ca v 7.rade a predávajúci v 12.rade sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Sihelné, zapísane] na liste vlastníctva č. 1028 pod

A ako parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 1552 - orná

pôda o výmere 10440 m2, predávajúca v 7.rade v podiele %-ina a predávajúci v 12.rade

v podiele %-ina.

10. Predávajúca v 7.rade a predávajúci v 12.rade touto zmluvou predávajú kupujúcemu

a kupujúci kupuje od predávajúcej v 7.rade a predávajúceho v 12.rade ich

spoluvlastnícke podiely, od predá ajúcej v 7.rade podiel o veľkosti l/..-ina, od

predávajúceho v 12. rade podiel o veľkosti 1/4-ina v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa

v katastrálnom území Sihelné, zapí anej na liste vlastníctva č. 1028 pod A ako parcela

registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 1552 - orná pôda

o výmere 10440 m2, ale len v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 15060-

1008/2015 zo dňa 04.06.2015 vyhotoveného Ing. Tomášom Bukovým zodpovedá dielu č.

7 o výmere 598 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1316/37 - orná pôda



o výmere 598 m2 do svojho podielov 'h l las ' ra v podiele llz-ica a zaväzuje a za

to predávajúcej v 7.rade a predávajúcemu v L.ratÍe zaplatit dohodnutú kúpnu cenu.

11. Predávajúca v 7.rade, predávajú ca \' 9.rad pr ivajúci v 12.rade rade sú podielovými

spoluvlastníkmi nehnuteľnosti nachádzajúcich _ ttálnom územi Sihelné, zapísaných

na liste vlastníctva č. 26 1 pod ako parcely r . tra " "evidované na mape určeného

operátu, parcelné číslo 1562 - orná pôda o vým r 641 m1, parcclné číslo 1563 - t. t. p.

o výmere 595 m2, parcelné číslo 1564 - orná p. o tmer 1_09 m2, pr dávajúca v .radc

v podiele 1/8-ina, predávajú ca v 9.rade v p diele 2/ -in a predávajúci v l2.rade v podiele

1/8-ina.

12. Predávajúca v 7.rade, predávajúca v 9.rade a predá ajúci v ll.rade touto zmluvou

predávajú kupujúcemu a kupujúci kupuje od predávajúcej v 7.rade, predávajúcej v

9.rade a predávajúceho v U.rade ich spoluvla rnícke podiely, od predávajúcej v 7.rade

podiel o veľkosti 1/8-ina, od predá ajúcej v 9.rade podiel o veľkosti 2/8-iny a od

predávajúceho v l2.rade podiel o veľkosti 1/8-ina v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa

v katastrálnom územi Sihelné, zapísanej na liste vlastníctva Č. 2681 pod ako parcela

registra "Eli evidovaná na mape určeného operám, parcelné číslo 1562 - orná pôda

O výmere 641 m2, ale len v tej ča ti, ktorá oa základe geometrického plánu č. 15060-

1008/2015 zo dňa 04.06.2015 vyhoroveného Ing. Tomášom Bukovým zodpovedá dielu č.

8 o výmere 98 m2, ktorý vytvára novo vytvorenú parcelu C - KN č. 1316/38 - orná pôda

O výmere 98 mZ do svojho podielového spoluvlastníctva v podiele 4/8-iny a zaväzuje sa za

to predávajúcej v 7.rade, predávajúcej 9.rade a predávajúcemu v 12.rade zaplatiť

dohodnutú kúpnu cenu.

13. Predávajúca v 7.rade, predávajúca v 9.rade a predávajúci v 12.rade touto zmluvou

predávajú kupujúcemu a kupujúci kupuje od predávajúcej v 7.rade, predávajúcej v

9.rade a predávajúceho v U.rade ich spoluvlastnícke podiely, od predávajúcej v 7.rade

podiel o veľkosti l/8-ina, od prcdávajúcej v 9.rade podiel o veľkosti 2/8-iay a od

predávajúceho v 12.rade podiel o veľko ti l/8-ina v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa

v katastrálnom území Sihelné, zapísanej na liste vlastníctva Č. 2681 pod ako parcela

registra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parcelné čí lo 1563 - t. t. p. o výmere

595 m2, ale leo v tej časti, ktorá na základe geometrického plánu Č. 15060-1008/2015 zo

dňa 04.06.2015 vyhotoveného Ing. Tomášom Bukovým zodpovedá dielu Č. 9 o výmere 320

m2
, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1316/39 - t. t. p. o výmere 320 m2 do
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vojho podielo ého spoluvla tnictva v r a zaväzuje a za to predávajúcej

v 7.rade, prcdávajúccj v 9.rade a predávajúc u-l rade zaplatiť doho~utú kúpnu cenu.

14. Predávajúca v 7.rade, predávajúca v 9.rade predávajúci v 12.rade touto zmluvou

predávajú kupujúcemu a kupujúci kupuj od predá júcej v 7.rade, predávajúcej v

9.rade a predávajúceho v 12.rade ich polu mi e podiel od predávajúcej v 7.rade

podiel o vel k ti 1/ -ina, od predávajúc j ,9.nde podiel o vel ko ti 2/B-iny a od

predávajúceho v 12.rade podiel o "el ko ti 1/ ina v nehnuteľno ti nachádzajúcej sa

v kata trálnom území Sihelné, zapí anej na li te da tníctva č. 2681 pod A ako parcela

registra "E" evidovaná na mape určenéh operám parcelné ČÍslo 1564 - orná pôda

o výmcre 12097 rrr', ale len v tcj časti, ktorá na základe geometrického plánu č. 15060-

100B/2015 zo dňa 04.06.2015 vyhotoveného Ing. Tomášom Bukovým zodpovedá dielu č.

10 o výmere 4 rn", ktorý vytvára novovyrvorenú parcelu C - KN č. 1316/40 - orná pôda

o výmere 4 m2 do svojho podielového spoluvla tníctv a v podiele 4/8-ioy a zaväzuje a za

to predávajúcej v 7.rade, predávajúccj v 9.rade a predávajúcemu v l2.rade zaplatiť

dohodnutú kúpnu cenu.

15. Predávajúca v 11.rade je podielovou spoluvla tníčkou v podiele 48/4BO-ÍD nehnuteľnosti

nachádzajúcej a v katastrálnom území ihelné, zapísanej na liste vlastníctva č. 1027 pod

ako parcela regi tra "E" evidovaná na mape určeného operám, parcelné číslo 1540;3 -

orná pôda O výmere 6079 m2.

16. Predávajúca V ll.rade touto zmluvou predávajú kupujúcemu a kupujúci kupuje od

predávajúcej v ll.rade jej spoluvlastnícky podiel O veľkusti 48/480-ÍD v nehnuteľnosti

nachádzajúcej a v katastrálnom území ihe1né, zapísanej na liste vlastníctva č. 1027 pod

r\ ako parccla regi tra "E" evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 1540;3 -

orná pôda o výmere 6079 m2, ale len tej ča sti, ktorá na základe geometrického plánu Č.

15060-100 /2015 zo dňa 04.06.2015 vyhotoveného Ing. Tomášom Bukovým zodpovedá

dielu č. 5 o výmere 834 rrr', ktorý vytvára novovytvorenú parcelu C - KN č. 1316/35 -

orná pôda o výmere 834 m2 do vojho podielového spoluvla tníctva v podiele 48/480-ín

a zaväzuje sa za to predávajúcej v ll.rade zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.



ČL III.

Kúpna cena

1. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli na kúpnej cene za prevádzane nehnuteľnosti podľa

čl. II. tejto zmluvy vo výške 20,- E R za 1 mZ pričom kúpna cena bola stanovená

uznesením obecného zastupiteľstva obce ihelné č. E/13 zo dňa 10.12.2021.

2. V súlade s bodom 1 tohto článku zmluvu kupujúci uhradí:

predávajúcej v Lrade za prevádzanú nehnuteľno ť podľa bodu 2 čl. II. tejto zmluvy

kúpnu cenu vo výške 4.393,33 EUR na číslo účtu Sl _

3 dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva,

predávajúcemu v 2.rade za prevádzanú nehnuteľnosť podľa bodu 2 čl. II. tejto zmluvy

kúpnu cenu vo výške 8.786,67 EUR na číslo účtu SY

3 dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva,

predávajúcej v 3.rade za prevádzanú nehnuteľnosť podľa bodu 4 čl. II. tejto zmluvy

kúpnu cenu vo výške 4.440,00 EUR na číslo účtu l

3 dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva,

predávajúcej v 4.rade za prevádzanú nehnuteľnosť podľa bodu 4 čl. II. tejto zmluvy

kúpnu cenu vo výške 8.880,00 EUR na číslo účtu ST.. ~2

3 dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva,

predávajúcemu vl O.rade za prevádzanú nehnuteľnosť podľa bodu 4 čl. II. tejto zmluvy

kúpnu cenu vo výške 4.440,00 EUR na číslo účtu SK_

3 dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva,

predávajúcemu v S.rade za prevádzanú nehnuteľnosť podľa bodu 6 čl. II. tejto zmluvy

kúpnu cenu vo výške 17.700,00 EUR na číslo účtu:

najneskôr do 3 dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva,

predávajúcemu v 6.rade za prevádzanú nehnuteľnosť podľa bodu 8 čl. II. tejto zmluvy

kúpnu cenu vo výške 6.820,00 EUR na číslo účtu

najneskôr do 3 dní od povolenia vkladu vlastníckeho prava,

predávajúcej v 7.rade za prevádzanú nehnuteľnosť podľa bodu 10 čl. II. tejto zmluvy

kúpnu cenu vo výške 2.990,00 EUR na číslo účtu

3 dní od povolenia vkladu vlastníckeho práva,

~C ~~-=~~=======--------------------



prcdávajúcej v 7.rade za prevádzané nehnuteľno ti podľa bodu 12-14 čl. II. tejto

zmluvy kúpnu cenu YO výške 1.055, OECR na čú lo účtu

0850 do 3 dní od povolenia vkladu vla tníckeho práva,

predávajúcej v 9.rade za prevádzané nehnuteľno ti podľa bodu 12-14 čl. II. tejto

zmluvy kúpnu cenu vo výške 2.110,- E oR na číslo účtu

9164 do 3 dní od povolenia vkladu vla tníckeho práva ---

predávajúcej v 11.rade za prevádzanú nehnuteľno ť podľa bodu 16 čl. II. tejto zmluvy

kúpnu cenu vo výške 1.668,00 E R na číslo účtu

v hotovo ti do 3 dní od povolenia vkladu vla tníckeho práva,

predá. ajúcemu v 12.rade za prevádzanú nehnuteľno ť podľa bodu 10 čl. II. tejto

zmluvy kúpnu cenu vo výške 2.990,- E R a za prevádzané nehnuteľnosti podľa bodu

12-14 čl. II. tejto zmluvy kúpnu cenu YO výške 1.055,00 EUR na číslo účtu

o 3 dní od povolenia vkladu vlastníckeho prava, pričom

predávajúcemu v l2.rade bola pred podpisom tejto zmluvy uhradená ča ť kúpnej ceny

na základe zmluvy o budúcej zmluve vo výške 1.011,25 EUR, preto kupujúci uhradí

predávajúcemu v 12.rade už len zvyšnú časť kúpnej ceny vo výške 3.033,75 EUR.

či. IV.

Záverečné u tanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu šetkými zmluvnými stranami a jej

\ ecnoprávne účinky na távajú povolením vkladu vla tníckeho práva k prevádzaným

nehnuteľno ciam Okresným úradom ámestovo, kata trálny odbor v prospech

kupujúceho.

2. ávrh na vklad do katastra nehnuteľností podá kupujúci.

3. Predávajúci v 1.-12.rade týmto splnornocňujú kupujúceho na opravu chýb, nesprávnosti

a na podpísanie dodatku k tejto zmluve prípadne k návrhu na vklad v zmysle rozhodnutia

o pripadnom preruš ení konania o návrhu na vklad.



4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že zmluva je

určitá a zrozumiteľná, nebola podpísaná v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok

a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.

V Sihelnom, dňa fc 01.. JvJ2 V Sihelnom, dňa r.'. 03. 1. );2..

Predávajúca v l.rade: Predávajúci v Z.rade:

13~,/
Mária Bielaková JozefSivoň

V Sihelnom dňa 1~.tJ). í'v.t:L, V Sihelnom dňa :" O) JoJ;,

Predávajúca v 3.rade: Predávajúca v 4.tade:

r (
1l~

Jana Mazuráková Marta Vnenčáková

V Sihelnom, dňa (Jf rl". JoJ2 V Sihelnom dňa ;1 cl pN!,

Predávajúci v S.rade: Predávajúci v 6.rade:

Ján Brezoňák Jozef Ferniza

V Sihelnom, dňa J,(. o;. J~j..2

Predávajúca v 7.rade:

Mária Vronková



V Sihelnom dňa ,> (1) vj;,

Predávajúca v 9.rade:

Miroslava Maslaňáková

V Sihelnom dňa /1 (ll J..;)l,

Predávajúca v ľl.rade:

Martina Vonšáková

V Sihelnom, dňa _

Kupujúci:

Obec Sihelné

Mgr. Ľubomir Piták - starosta obce
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Predávajúci v lO.rade:

Karol Chudjak

V Sihelnom dňa 1'1. o) pj 2,

Predávajúci v l2.rade:

Jozef Brezoňák
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