
KÚPNA  ZMLUVA 
uzatvorená dňa 5.mája 2014 vo Vysokej pri Morave 

 
 

Predávajúci :Františka Grillusová, rodená Čermáková 
                       narodená    
                       bankové spojenie TatraBanka, a.s. 
                      
  
Kupujúci :     OBEC Vysoká pri Morave 
                        zastúpená starostom Dušanom Dvoranom 
                        Obecný úrad, Hlavná ulica č.d. 196/102 
                         900 66 Vysoká pri Morave 
                         IČO  305197 
                         DIČ 2020643746 
                         Bankové spojenie  DEXIA. a.s.  
                        č.ú. IBAN : SK82 5600 0000 0032 8062 3002 
 
 

I. 
Predávajúca – Františka Grillusová  je podielovou spoluvlastníčkou ( podiel 7/8 )  
nehnuteľnosti parcely číslo 180 o celkovej výmere výmere 208 m 2 zastavané plochy a 
nádvoria, parcela reg.“C“, vedená na LV číslo 36 v katastrálnom území obce Vysoká pri 
Morave. 
 

II. 
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je 7/8 nehnuteľnosti uvedenej v bode I. tejto zmluvy , t.j.  
7/8 parcely  číslo 180 o výmere 182 m 2. 
Ku kúpe dalo súhlas obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave uznesením číslo 
248/21/3/2014 zo dňa 10.4.2014 za  

 
III. 

Predávajúca  predáva podiel 7/8 z parcely číslo 180 kupujúcemu –Obci Vysoká pri Morave, 
ktorá je spoluvlastníkom podielu 1/8 z uvedenej parcely. 
Obec Vysoká pri Morave sa po  vydaní Rozhodnutia o povolení vkladu vlastníctva do katastra 
nehnuteľností stane výlučným vlastníkom celej parcely číslo 180 v k.ú. Vysoká pri Morave. 
 

 
IV. 

Kupujúci uhradil kúpnu cenu bezhotovostne na účet predávajúcej vedenom v peňažnom 
ústave Tatra Banka , a.s. dňa 2.5.2014 čo predávajúca svojim podpisom na tejto zmluve 
zároveň potvrdzuje. 
Predávajúca vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne obmedzenia, osobné 
záväzky, ani vecné bremená. 
 

 
V. 

Kupujúci  vyhlasuje, že mu je známy stav kupovanej nehnuteľnosti z dostupných dokladov, 
ako i z osobného poznania. 
 



VI. 
Poplatky vyplývajúce z tejto zmluvy hradí kupujúci. 
 

VII. 
Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu 
vlastníctva do Katastra nehnuteľností, Okresným úradom Malacky, Katastrálnym odborom. 
Týmto dňom prechádzajú na kupujúceho všetky úžitky, nebezpečenstvá, povinnosti, ako 
i všetky práva s kúpenou nehnuteľnosťou spojené. 
 

VIII. 
Účastníci zmluvy vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nevýhodných 
podmienok. Účastníkmi bola prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. 
 
Predávajúci :                                                           Kupujúci: 
 
................................................                                ....................................................... 
Františka Grillusová                                              Dušan Dvoran  
                                                                                               starosta obce Vysoká pri Morave 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


