
 KÚPNA ZMLUVA  
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka  

 
predávajúci v 1. rade: 
meno a priezvisko:  Ján Štítik, rod. Štítik 

narodený:    

rodné číslo:     

trvale bytom:   Istebné č. 218, 027 53 Istebné 

štátna príslušnosť:       Slovenská republika                                         

 

predávajúci v 2. rade: 
meno a priezvisko:              Ľubomír Katreniak, rod. Katreniak 

narodený:    

rodné číslo:     

trvale bytom:   Ľudovíta Štúra 2295/33, 026 01 Dolný Kubín 

štátna príslušnosť:       Slovenská republika                                         

 

predávajúci v 3. rade: 
meno a priezvisko:  Alena Bieliková, rod. Janigová 

narodený:    

rodné číslo:     

trvale bytom:   Hlavná 545/81, 972 26 Nitrianske Rudno 

štátna príslušnosť:       Slovenská republika                                         

 

predávajúci vo 4. rade: 
meno a priezvisko:  Ing. Milota Čutková, rod. Čutková 

narodený:    

rodné číslo:     

trvale bytom:   Istebné č. 132, 027 53 Istebné 

štátna príslušnosť:       Slovenská republika                                         

 

predávajúci v 5. rade: 
meno a priezvisko:  Milada Javoreková, rod. Mičudová 

narodený:    

rodné číslo:     

trvale bytom:   Okružná 2061/4, 026 01 Dolný Kubín 

štátna príslušnosť:       Slovenská republika                                         

 

predávajúci v 6. rade: 
meno a priezvisko:  Ľubomír Furinda, rod. Furinda 

narodený:    

rodné číslo:     

trvale bytom:   Istebné č. 69, 027 53 Istebné 

štátna príslušnosť:       Slovenská republika                                         

 

predávajúci v 7. rade: 
meno a priezvisko:  Elena Furindová, rod. Škrabáková 

narodený:    



rodné číslo:     

trvale bytom:   Istebné č. 124, 027 53 Istebné 

štátna príslušnosť:       Slovenská republika                                         

 

predávajúci vo 8. rade: 
meno a priezvisko:  Mária Kucháriková, rod. Furindová 

narodený:    

rodné číslo:     

trvale bytom:   Hlboká č. 36, 027 53 Istebné 

štátna príslušnosť:       Slovenská republika                                         

 

predávajúci  v 9. rade: 
meno a priezvisko:  Zuzana Jamečná, rod. Šuvadová 

narodený:    

rodné číslo:     

trvale bytom:   Limbová 3057/17, 010 07 Žilina 

štátna príslušnosť:       Slovenská republika                                         

 

predávajúci v 10. rade: 
meno a priezvisko:  Milan Jánošík, rod. Jánošík 

narodený:    

rodné číslo:     

trvale bytom:   Istebné č. 57, 027 53 Istebné 

štátna príslušnosť:       Slovenská republika                                         

 

predávajúci  v 11. rade: 
meno a priezvisko:  Gabriel Csomor, rod. Csomor 

narodený:    

rodné číslo:     

trvale bytom:   Istebné č. 215, 027 53 Istebné 

štátna príslušnosť:       Slovenská republika                                         

 

a manželka 

predávajúci v 12. rade: 
meno a priezvisko:  Alena Csomorová, rod. Ferančíková 

narodený:    

rodné číslo:     

trvale bytom:   Istebné č. 215, 027 53 Istebné 

štátna príslušnosť:       Slovenská republika                                         

 

predávajúci v 13. rade: 
meno a priezvisko:  Milan Ferančík, rod. Ferančík 

narodený:    

rodné číslo:     

trvale bytom:   Istebné č. 213, 027 53 Istebné 

štátna príslušnosť:       Slovenská republika          

 

 



a manželka                                

predávajúci v 14. rade: 
meno a priezvisko:  Daniela Ferančíková, rod. Čutková 

narodený:    

rodné číslo:     

trvale bytom:   Istebné č. 213, 027 53 Istebné 

štátna príslušnosť:       Slovenská republika                                         

 
( ďalej spolu ako „predávajúci“) 

a 
 
kupujúci : 
obchodné meno:  Obec Istebné 

sídlo:    Istebné č. 142, 027 53 Istebné 

IČO:    00 314 528 

zastúpený:   Bc. Lýdia Fačková, starostka 
 
    ( ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 
 
uzatvárajú kúpnu zmluvu za nasledovných podmienok: 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predávajúci v 1. rade je výlučným vlastníkom v podiele vo veľkosti  1/1 nehnuteľnosti 

v k. ú. a obci Istebné zapísaných na LV č. 510, vedenom Okresným úradom Dolný Kubín, 
katastrálnym odborom, a to:  

 pozemku EKN parc. č. 1626/1, orná pôda o výmere 659 m2 
 

2.    Predávajúci v 2. rade je výlučným vlastníkom v podiele vo veľkosti  1/1 nehnuteľnosti 
v k. ú. a obci Istebné zapísaných na LV č. 1252, vedenom Okresným úradom Dolný Kubín, 
katastrálnym odborom, a to:  

 pozemku EKN parc. č. 1626/2, orná pôda o výmere 647 m2 
 
3.  Predávajúci v 3. rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele vo veľkosti 1/2 

nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej na  LV č. 938, vedenom Okresným úradom 
Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:  

 pozemku EKN parc. č. 1626/3, orná pôda o výmere 1387 m2 
 

4.  Predávajúci v 1. rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele vo veľkosti 1/2 

nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej na  LV č. 938, vedenom Okresným úradom 
Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:  
 pozemku EKN parc. č. 1626/3, orná pôda o výmere 1387 m2 

 
5.  Predávajúci vo 4. rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele vo veľkosti 1/4 

nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej na  LV č. 286, vedenom Okresným úradom 
Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:  

 pozemku EKN parc. č. 1627/1, orná pôda o výmere 634 m2 
 pozemku EKN parc. č. 1627/2, orná pôda o výmere 680 m2 

 
6.  Predávajúci v 5. rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele vo veľkosti 1/4 

nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej na  LV č. 286, vedenom Okresným úradom 
Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:  



 pozemku EKN parc. č. 1627/1, orná pôda o výmere 634 m2 
 pozemku EKN parc. č. 1627/2, orná pôda o výmere 680 m2 

 
7.  Predávajúci v 6. rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele vo veľkosti 1/12 

nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej na  LV č. 162, vedenom Okresným úradom 
Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:  

 pozemku EKN parc. č. 1628, orná pôda o výmere 1338 m2 
 
8.  Predávajúci v 7. rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele vo veľkosti 1/6 

nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej na  LV č. 162, vedenom Okresným úradom 
Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:  

 pozemku EKN parc. č. 1628, orná pôda o výmere 1338 m2 
 

9.  Predávajúci v 8. rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele vo veľkosti 1/4 
nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej na  LV č. 162, vedenom Okresným úradom 
Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:  

 pozemku EKN parc. č. 1628, orná pôda o výmere 1338 m2 
 

10. Predávajúci v 9. rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele vo veľkosti 1/4   
nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej na  LV č. 162, vedenom Okresným úradom 
Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:  

 pozemku EKN parc. č. 1628, orná pôda o výmere 1338 m2 
 
11.  Predávajúci v 10. rade je výlučným vlastníkom v podiele vo veľkosti  1/1 nehnuteľnosti 

v k. ú. a obci Istebné zapísanej na  LV č. 328, vedenom Okresným úradom Dolný Kubín, 
katastrálnym odborom, a to:  

 pozemku EKN parc. č. 1629/1, orná pôda o výmere 1325 m2 
 

12. Predávajúci v 11. rade a predávajúci v 12. rade ako manželia, sú bezpodielovými 
spoluvlastníkmi v podiele vo veľkosti  1/2 nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej 
na  LV č. 297, vedenom Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:  

 pozemku EKN parc. č. 1629/2, orná pôda o výmere 1208 m2 
 

13. Predávajúci v 13. rade a predávajúci v 14. rade ako manželia, sú bezpodielovými 
spoluvlastníkmi v podiele vo veľkosti  1/2 nehnuteľnosti v k. ú. a obci Istebné zapísanej 
na  LV č. 297, vedenom Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom, a to:  

 pozemku EKN parc. č. 1629/2, orná pôda o výmere 1208 m2 
 

14.   Predávajúci v 1. rade ako výlučný vlastník v podiele 1/1 parcely EKN parc. č. 1626/1, 
orná pôda o výmere 659 m2, predáva kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva v podiele 
1/1 a kupujúci do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 kupuje od predávajúceho 
v 1. rade len tú časť nehnuteľnosti, ktorá bola odčlenená Geometrickým plánom č. 
30216621-211/2021 zo dňa 11.03.2022 vyhotoveným  Ing. Tiborom Preťom - Geodet, 
Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621, autorizačne overeným Ing. 
Tiborom Preťom dňa 11.03.2022, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, 
katastrálnym odborom - Ing. Jozefom Hrabčákom, dňa 22.03.2022, č. 153/2022, ktorá je 
v ňom označená ako diel  4 s označením CKN parc. č. 1630/15, trvalý trávny porast 
o výmere 31 m2.  

 
15.  Predávajúci v 2. rade ako výlučný vlastník v podiele 1/1 parcely EKN parc. č. 1626/2, orná 

pôda o výmere 647 m2, predáva kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 
a kupujúci do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 kupuje od predávajúceho v 2. 
rade len tú časť nehnuteľnosti, ktorá bola odčlenená Geometrickým plánom č. 30216621-
211/2021  zo dňa 11.03.2022 vyhotoveným  Ing. Tiborom Preťom - Geodet, Obrancov 



mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621, autorizačne overeným Ing. Tiborom 
Preťom dňa 11.03.2022,  úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym 
odborom - Ing. Jozefom Hrabčákom, dňa 22.03.2022, č. 153/2022, ktorá je v ňom označená 
ako diel 5 s označením CKN parc. č. 1630/16, trvalý trávny porast o výmere 31 m2.  

 
16. Predávajúci v 3. rade ako podielový spoluvlastník v podiele 1/2 parcely EKN parc. č. 

1626/3, orná pôda o výmere 1387 m2 a predávajúci v 1. rade ako podielový spoluvlastník 
v podiele 1/2 pozemku EKN parc. č. 1626/3, orná pôda o výmere 1387 m2 , predávajú 
kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 a kupujúci do svojho výlučného 
vlastníctva v podiele 1/1 kupuje od predávajúceho v 3. rade a predávajúceho v 1. rade len 
tú časť nehnuteľnosti, ktorá bola odčlenená Geometrickým plánom č. 30216621-211/2021 

zo dňa 11.03.2022 vyhotoveným  Ing. Tiborom Preťom - Geodet, Obrancov mieru 1774/12, 
026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621, autorizačne overeným Ing. Tiborom Preťom dňa 
11.03.2022,  úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom - 
Ing. Jozefom Hrabčákom, dňa 22.03.2022, č. 153/2022, ktorá je v ňom označená ako diel  

6 s označením CKN parc. č. 1630/17, trvalý trávny porast o výmere 69 m2. Na 
spoluvlastnícky podiel 1/2 predávajúceho 3. k dielu 6 s označením CKN parc. č. 1630/17 
pripadá výmera 34,5 m2 a na spoluvlastnícky podiel 1/2 predávajúceho v 1. rade k dielu 
6 s označením CKN parc. č. 1630/17  pripadá výmera 34,5 m2. 

 
17. Predávajúci v 4. rade ako podielový spoluvlastník v podiele 1/4 parcely EKN parc. č. 

1627/1, orná pôda o výmere 634 m2  a predávajúci v 5. rade ako podielový spoluvlastník 
v podiele 1/4 pozemku EKN parc. č. 1627/1, orná pôda o výmere 634 m2,  predávajú 
kupujúcemu do jeho podielového spoluvlastníctva spolu v podiele 1/2 a kupujúci do 
svojho podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2 kupuje od predávajúceho v  4. rade, 
a predávajúceho v 5. rade len tú časť nehnuteľnosti, ktorá bola odčlenená Geometrickým 
plánom č. 30216621-211/2021 zo dňa 11.03.2022 vyhotoveným Ing. Tiborom Preťom - 
Geodet, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621, autorizačne 
overeným Ing. Tiborom Preťom dňa 11.03.2022, autorizačne overeným Ing. Tiborom 
Preťom dňa 11.03.2022, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym 
odborom - Ing. Jozefom Hrabčákom, dňa 22.03.2022, č. 153/2022, ktorá je v ňom označená 
ako diel  7 o výmere 27 m2, ktorý tvorí časť novovytvorenej parcely s označením CKN 

parc. č. 1630/18 trvalý trávny porast o výmere 62 m2. Na spoluvlastnícky podiel 1/4 
predávajúceho 4. k dielu 7 o výmere 27 m2, ktorý tvorí časť novovytvorenej parcely 
s označením CKN parc. č. 1630/18 trvalý trávny porast o výmere 62 m2 pripadá výmera 
6,75 m2 a na spoluvlastnícky podiel 1/4 predávajúceho v 5. rade k dielu 7 s o výmere 27 
m2, ktorý tvorí časť novovytvorenej parcely s označením CKN parc. č. 1630/18 trvalý 
trávny porast o výmere 62 m2  pripadá výmera 6,75 m2. 

 

18.  Predávajúci v 4. rade ako podielový spoluvlastník v podiele 1/4 parcely EKN parc. č. 
1627/2, orná pôda o výmere 680 m2 a predávajúci v 5. rade ako podielový spoluvlastník 
v podiele 1/4  EKN parc. č. 1627/2, orná pôda o výmere 680 m2, predávajú kupujúcemu 
do jeho podielového spoluvlastníctva spolu v podiele 1/2 a kupujúci do svojho 
podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2 kupuje od predávajúceho v  4. rade, 
predávajúceho v 5. rade len tú časť nehnuteľnosti, ktorá bola odčlenená Geometrickým 
plánom č. 30216621-211/2021 zo dňa 11.03.2022 vyhotoveným  Ing. Tiborom Preťom - 
Geodet, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621, autorizačne 
overeným Ing. Tiborom Preťom dňa 11.03.2022, úradne overeným Okresným úradom 
Dolný Kubín, katastrálnym odborom - Ing. Jozefom Hrabčákom, dňa 22.03.2022, č. 
153/2022, ktorá je v ňom označená ako diel 8 o výmere 35 m2, ktorý tvorí časť 
novovytvorenej parcely s označením CKN parc. č. 1630/18 trvalý trávny porast o výmere 
62 m2.  Na spoluvlastnícky podiel 1/4 predávajúceho v 4. rade k dielu 8 o výmere 35 m2, 
ktorý tvorí časť novovytvorenej parcely s označením CKN parc. č. 1630/18 trvalý trávny 
porast o výmere 62 m2 pripadá výmera 8,75 m2 a na spoluvlastnícky podiel 1/4 



predávajúceho v 5. rade  k dielu 8 o výmere 35 m2, ktorý tvorí časť novovytvorenej parcely 
s označením CKN parc. č. 1630/18 trvalý trávny porast o výmere 62 m2  pripadá výmera 
8,75 m2. 

 
19.  Predávajúci v 6. rade ako podielový spoluvlastník v podiele 1/12 parcely EKN parc. č. 

1628, orná pôda o výmere 1338 m2, predávajúci v 7. rade ako podielový spoluvlastník 
v podiele 1/6  parcely EKN parc. č. 1628, orná pôda o výmere 1338 m2, predávajúci v 8. 
rade ako podielový spoluvlastník v podiele 1/4  parcely EKN parc. č. 1628, orná pôda 
o výmere 1338 m2, a predávajúci v 9. rade ako podielový spoluvlastník v podiele 1/4 
parcely EKN parc. č. 1628, orná pôda o výmere 1338 m2, predávajú kupujúcemu do jeho 
podielového spoluvlastníctva v podiele 3/4 a kupujúci do svojho podielového 
spoluvlastníctva v podiele 3/4 kupuje od predávajúceho v  6. rade, predávajúceho v 7. 
rade, predávajúceho v 8. rade, predávajúceho v 9. rade len tú časť nehnuteľnosti, ktorá 
bola odčlenená Geometrickým plánom č. 30216621-211/2021 zo dňa 11.03.2022 
vyhotoveným  Ing. Tiborom Preťom - Geodet, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný 
Kubín, IČO: 30216621, autorizačne overeným Ing. Tiborom Preťom dňa 11.03.2022,  
úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom - Ing. Jozefom 
Hrabčákom, dňa 22.03.2022, č. 153/2022, ktorá je v ňom označená ako diel 9 s označením 

CKN parc. č. 1630/19, trvalý trávny porast o výmere 61 m2. Na spoluvlastnícky podiel 
1/12 predávajúceho v 6. rade k dielu 9 s označením CKN parc. č. 1630/19 pripadá výmera 
5,08 m2 , na spoluvlastnícky podiel 1/6 predávajúceho v 7. rade k dielu 9 s označením 
CKN parc. č. 1630/19 pripadá výmera 10,17 m2,  na spoluvlastnícky podiel 1/4 
predávajúceho v 8. rade k dielu 9 s označením CKN parc. č. 1630/19 pripadá výmera 15,25 
m2 a na spoluvlastnícky podiel 1/4 predávajúceho v 9. rade k dielu 9 s označením CKN 
parc. č. 1630/19 pripadá výmera 15,25 m2. 

 
20. Predávajúci v 10. rade ako výlučný vlastník v podiele 1/1 parcely EKN parc. č. 1629/1, 

orná pôda o výmere 1325 m2,  predáva kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva 
v podiele 1/1 a kupujúci do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 kupuje od 
predávajúceho v 10. rade len tú časť nehnuteľnosti, ktorá bola odčlenená Geometrickým 
plánom č. 30216621-211/2021 zo dňa 11.03.2022 vyhotoveným  Ing. Tiborom Preťom - 
Geodet, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621, autorizačne 
overeným Ing. Tiborom Preťom dňa 11.03.2022, úradne overeným Okresným úradom 
Dolný Kubín, katastrálnym odborom - Ing. Jozefom Hrabčákom, dňa 22.03.2022, č. 
153/2022, ktorá je v ňom označená ako diel  10 s označením CKN parc. č. 1630/20, trvalý 
trávny porast o výmere 66 m2.  

 
21. Predávajúci v 11. rade a predávajúci v 12. rade ako bezpodieloví spoluvlastníci v podiele 

1/2  parcely EKN parc. č. 1629/2, orná pôda o výmere 1208 m2, predávajúci v 13. rade 
a predávajúci v 14. rade ako bezpodieloví spoluvlastníci v podiele 1/2 parcely EKN parc. 
č. 1629/2, orná pôda o výmere 1208 m2, predávajú kupujúcemu do jeho výlučného 
vlastníctva v podiele 1/1  a kupujúci do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 
kupuje od predávajúceho v  11. rade, predávajúceho v 12. rade, predávajúceho v 13. rade 
a predávajúceho v 14. rade len tú časť nehnuteľnosti, ktorá bola odčlenená 
Geometrickým plánom č. 30216621-211/2021 zo dňa 11.03.2022  vyhotoveným  Ing. 
Tiborom Preťom - Geodet, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621, 
autorizačne overeným Ing. Tiborom Preťom dňa 11.03.2022, úradne overeným 
Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom - Ing. Jozefom Hrabčákom, dňa 
22.03.2022, č. 153/2022, ktorá je v ňom označená ako diel  11 s označením CKN parc. č. 

1630/21, trvalý trávny porast o výmere 63 m2. Na spoluvlastnícky podiel 1/2 
predávajúcich v 11. a 12. rade ako bezpodielových spoluvlastníkov k dielu 11 s 
označením  CKN parc. č. 1630/21 pripadá výmera 31,5 m2  a na spoluvlastnícky podiel 
1/2 predávajúcich v 13. a 14. rade ako bezpodielových spoluvlastníkov k dielu 11 s 
označením  CKN parc. č. 1630/21 pripadá výmera 31,5 m2.  



Článok II. 
Kúpna cena 

 
1.  Zmluvné strany si dohodli kúpnu cenu vo výške 10€/m2 za nehnuteľnosti uvedené v článku 

I. tejto zmluvy.  
 
2.  Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu v 1. rade pripadá na jeho podiel o veľkosti 

1/1 k časti nehnuteľnosti odčlenenej geometrickým plánom, uvedenej v čl. 1 bod 14. tejto 

zmluvy kúpna cena za prevod vlastníckeho práva vo výške 310 € ( 31m2x10=310€) a na jeho 

spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k časti nehnuteľnosti odčlenenej geometrickým 

plánom, uvedenej v čl. 1 bod 16. tejto zmluvy kúpna cena za prevod vlastníckeho práva vo 

výške 345,00 € (34,5m2x10€=345,00€), t.j. spolu 655 €. 

 
3.  Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu v 2. rade pripadá na jeho podiel o veľkosti 

1/1 k časti nehnuteľnosti odčlenenej geometrickým plánom, uvedenej v čl. 1 bod 15. tejto 

zmluvy kúpna cena za prevod vlastníckeho práva vo výške 310 € ( 31m2x10=310€). 

 
4.  Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu v 3. rade pripadá na jeho spoluvlastnícky 

podiel o veľkosti 1/2 k časti nehnuteľnosti odčlenenej geometrickým plánom, uvedenej 

v čl. 1 bod 16. tejto zmluvy kúpna cena za prevod vlastníckeho práva vo výške 345,00 € 

(34,5m2x10€=345,00€). 

 
5.  Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu vo 4. rade pripadá na jeho spoluvlastnícky 

podiel o veľkosti ¼ k časti nehnuteľnosti odčlenenej geometrickým plánom , uvedenej v čl. 

1 bod 17. tejto zmluvy kúpna cena za prevod vlastníckeho práva vo výške 67,50 € 

(6,75m2x10€=67,50€) a na jeho spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ k časti nehnuteľnosti 

odčlenenej geometrickým plánom, uvedenej v čl. 1 bod 18. tejto zmluvy kúpna cena za 

prevod vlastníckeho práva vo výške 87,50 € (8,75m2x10€=87,50€), t.j. spolu 155 €. 

  
6.  Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu v 5. rade pripadá na jeho spoluvlastnícky 

podiel o veľkosti ¼ k časti nehnuteľnosti odčlenenej geometrickým plánom, uvedenej v čl. 

1 bod 17. tejto zmluvy kúpna cena za prevod vlastníckeho práva vo výške 67,50 € 

(6,75m2x10€=67,50€) a na jeho spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ k časti nehnuteľnosti 

odčlenenej geometrickým plánom, uvedenej v čl. 1 bod 18. tejto zmluvy kúpna cena za 

prevod vlastníckeho práva vo výške 87,50 € (8,75m2x10€=87,50€), t.j. spolu 155 €. 

 

7.  Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu v 6. rade pripadá na jeho spoluvlastnícky 

podiel o veľkosti 1/12 k časti nehnuteľnosti odčlenenej geometrickým plánom, uvedenej 

v čl. 1 bod 19. tejto zmluvy kúpna cena za prevod vlastníckeho práva vo výške 50,80 € 

(5,08m2x10€=50,80€). 

 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu v 7. rade pripadá na jeho spoluvlastnícky   

podiel o veľkosti 1/6 k časti nehnuteľnosti odčlenenej geometrickým plánom, uvedenej 

v čl. 1 bod 19. tejto zmluvy kúpna cena za prevod vlastníckeho práva vo výške 101,70 € 

(10,17m2x10€=101,70€). 

 
9. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu v 8. rade pripadá na jeho spoluvlastnícky  

podiel o veľkosti 1/4 k časti nehnuteľnosti odčlenenej geometrickým plánom , uvedenej 

v čl. 1 bod 19. tejto zmluvy kúpna cena za prevod vlastníckeho práva vo výške 152,50 € 

(15,25m2x10€=152,50€). 

 



10.  Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu v 9. rade pripadá na jeho spoluvlastnícky 

podiel o veľkosti 1/4 k časti nehnuteľnosti odčlenenej geometrickým plánom, uvedenej 

v čl. 1 bod 19. tejto zmluvy kúpna cena za prevod vlastníckeho práva vo výške 152,50 € 

(15,25m2x10€=152,50€). 

 
11.  Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu v 10. rade pripadá na jeho podiel o veľkosti 

1/1 k časti nehnuteľnosti odčlenenej geometrickým plánom, uvedenej v čl. 1 bod 20. tejto 

zmluvy kúpna cena za prevod vlastníckeho práva vo výške 660 € ( 66m2x10=660€). 

 
12.  Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu v 11. rade a predávajúcemu v 12. rade  ako 

manželom pripadá na ich podiel o veľkosti 1/2 k časti nehnuteľnosti odčlenenej 

geometrickým plánom, uvedenej v čl. 1 bod 21. tejto zmluvy kúpna cena za prevod 

vlastníckeho práva vo výške 315 € ( 31,5m2x10=315€). 

 

13.  Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúcemu v 13. rade a predávajúcemu v 14. rade ako 

manželom pripadá na ich podiel o veľkosti 1/2 k časti nehnuteľnosti odčlenenej 

geometrickým plánom, uvedenej v čl. 1 bod 21. tejto zmluvy kúpna cena za prevod 

vlastníckeho práva vo výške 315 € ( 31,5m2x10=315€). 

 

14.  Kupujúci uhradil predávajúcim kúpnu cenu uvedenú v ods. 1až 17 tohto článku pri 

podpise tejto zmluvy, čo všetci účastníci zmluvy potvrdzujú podpisom tejto zmluvy. 

 
Článok III. 

Nadobudnutie vlastníctva 
 
1. Zmluvné strany sú si vedomé toho, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu 

prevodu vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vedeného Okresným 
úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom na základe tejto zmluvy. 

 
2. Zmluvné strany týmto splnomocňujú Advokátsku kanceláriu Kováčik Legal s.r.o., so 

sídlom kancelárie Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 47 238 429, k 
elektronickému podaniu návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a k zastupovaniu 
v priebehu celého konania o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností. 

 
3. Prevod uvedených nehnuteľností bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Istebné 

dňa 14.3.2022, pričom uznesenie z tohto zastupiteľstva tvorí ako príloha č. 2 neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 

 
Článok IV. 

Ustanovenie o ťarchách 
 
1. Predávajúci vyhlasujú, že ku dňu podpisu tejto zmluvy na nehnuteľnostiach uvedených 

v článku I tejto zmluvy neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, záložné právo, ani iné 
právne povinnosti. 
 

2. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom prevádzaných 
nehnuteľností a v takom stave ich od predávajúcich kupuje. 

 
 
 
 



Článok V. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 
 
2. Táto zmluva je vyhotovená v 18 rovnopisoch. 

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. 
 

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle obce. 
 

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná 
voľnosť nie je obmedzená a že táto zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú 
a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 
svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V Istebnom, dňa .........................                                               V Istebnom, dňa ......................... 
predávajúci v 1. rade:                 kupujúci: 

 

 

 

__________________________    ________________________ 

Ján Štítik  Obec Istebné 

        Zast. Bc. Lýdia Fačková, starostka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Istebnom, dňa .........................                                                

predávajúci v 2 rade: 

 

 

 

________________________ 

Ľubomír Katreniak 

 

V Istebnom, dňa .........................                                                

predávajúci v 3. rade: 

 

 

 

________________________ 

Alena Bieliková 

 

V Istebnom, dňa .........................                                                

predávajúci v 4. rade: 

 

 

 

________________________ 

Ing. Milota Čutková 

 

 

 

 

 

 



 

V Istebnom, dňa .........................                                                

predávajúci v 5. rade: 

 

 

________________________ 

Milada Javoreková 

 

 

 

V Istebnom, dňa .........................                                                

predávajúci v 6. rade: 

 

 

 

________________________ 

Ľubmír Furinda 

 

 

V Istebnom, dňa .........................                                                

predávajúci v 7. rade: 

 

 

 

________________________ 

Elena Furindová 

 

V Istebnom, dňa .........................                                                

Predávajúci vo 8. rade: 

 

 

 

________________________ 

Mária Kucháriková 

 

V Istebnom, dňa .........................                                                

predávajúci v 9. rade: 

 

 

 

________________________ 

Zuzana Jamečná 

 

 

 

 

 



V Istebnom, dňa .........................                                                

predávajúci  v 10. rade: 

 

 

 

________________________ 

Milan Jánošík 

 

V Istebnom, dňa .........................                                                

predávajúci v 11. rade: 

 

 

 

________________________ 

Gabriel Csomor 

 

 

V Istebnom, dňa .........................                                                

predávajúci v 12. rade: 

 

 

 

________________________ 

Alena Csomorová 

 

 

 

V Istebnom, dňa .........................                                                

predávajúci v 13. rade: 

 

 

 

________________________ 

Milan Ferančík 

 

 

V Istebnom, dňa .........................                                                

predávajúci v 14. rade: 

 

 

 

________________________ 

Daniela Ferančíková 

 

 

 

  



       


