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Kúpna zmluva 
o prevode vlastníctva nehnuteľnosti vyhotovená podľa ust.  § 588 a nasl. Obč. zák.  ( Zák. č. 40/1964 Zb. )  v platnom znení 

a podľa ust. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,  ktorú uzavreli zmluvné strany: 
 

 
Obec Veľké Ludince, so sídlom: 935 65 Veľké Ludince 136, IČO: 00307637, zastúpená starostkou obce: Bc. Zitou 
Cseri 
 
(v ďalšom texte zmluvy  len ako  predávajúci) 

 
a 

 
 
Herb-Pharma Corporation s.r.o., so sídlom: 935 65 Veľké Ludince 654, IČO: 36565016, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 15309/N, zast. konateľom: Ing. Ondrejom Michlom  
 
(v ďalšom texte zmluvy len ako  kupujúci) 
 
 
 
 

t a k t o: 
 

I. 
Predmet zmluvy. 

 
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti pod B1 v pomere 1/1 k celku, ktorá je  evidovaná Okresným úradom 
Levice, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1, okres: Levice, obec: Veľké Ludince, katastrálne územie: Veľké 
Ludince: 
parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape: 
a) parcelné číslo 1242/2, výmera 10483 m2, druh pozemku: ostatná plocha.  
 
2. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.  
 
 

     II. 
Prejav vôle. 

 
1. Predávajúci touto zmluvou prevádza nehnuteľnosť špecifikovanú v článku I. odstavec 1 pod písm. a) tejto zmluvy do 
výlučného vlastníctva kupujúceho v pomere 1/1 k celku. 
 
2. Kupujúci touto zmluvou kupuje nehnuteľnosť špecifikovanú v článku I. odstavec 1 pod písm. a) tejto zmluvy od 
predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva v pomere 1/1 k celku a zaväzuje sa za ňu zaplatiť kúpnu cenu. 
 
 

III. 
Podmienky prevodu vlastníctva majetku obce a schválenie prevodu obecným zastupiteľstvom. 

 
1. Podľa § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podlieha prevod nehnuteľného majetku obce schváleniu 
obecným zastupiteľstvom.  
 
2. Obecné zastupiteľstvo  uznesením č. 341/36 zo dňa 22.03.2022 rozhodlo, že nehnuteľnosť špecifikovaná v článku I. 
odstavec 1 pod písm. a) tejto zmluvy nie je potrebná pre plnenie úloh obecnej samosprávy a pre obec Veľké Ludince je 
prebytočná. 
 
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 341/36 zo dňa 22.03.2022  schválilo zámer  spôsobu prevodu  majetku obce Veľké 
Ludince z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov do výlučného vlastníctva obchodnej spoločnosti Herb-Pharma Corporation s.r.o. v pomere 1/1, pričom 
dôvody hodné osobitného zreteľa  sú: 



 2 

 pozemok obec dlhodobo nevyužíva, 

 na pozemku nie je vybudované športovisko a neslúži ani na rekreačné účely, 

 k pozemku nevedú žiadne inžinierske siete, 

 náklady na údržbu pozemku nie sú rentabilné, 

 pozemok netvorí priľahlú plochu k žiadnej budove vo vlastníctve obce, 

 pozemok je pre obec nevyužiteľným a prebytočným majetkom, 

 obec ako zriaďovateľ základnej školy má záujem nadobudnúť do vlastníctva v pomere 1/1 k celku  od kupujúceho 
pozemok v obdobnej výmere  C KN parc. č. 1824/25, výmera 10 117 m2, druh : zastavaná plocha a nádvorie za 
kúpnu cenu 2 eur/m2 , v k. ú. Veľké Ludince ( list vlastníctva č. 2161 ) ktorý je umiestnený v blízkosti Základnej 
školy s materskou školou Veľké Ludince a na pozemku mieni investovať a zriadiť na ňom pre žiakov športovisko, 
pričom obec uzavrela  zmluvu s kupujúcim o budúcom predaji  uvedeného pozemku v prospech obce a uzavretím 
kúpnej zmluvy obec nadobudne využiteľný majetok v obdobnej výmere a hodnote. 

 
 
3. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ludinciach uznesením č. 342/36 zo dňa 22.03.2022  schválilo trojpätinovou väčšinou 
všetkých  poslancov predaj  nehnuteľnosti špecifikovanej v článku I. odstavec 1 pod písm. a)  kupujúcemu  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  za kúpnu  cenu  vo výške  2 
eur/m2 , čo pri celkovej výmere nehnuteľnosti 10483 m2   predstavuje   kúpnu cenu 20 966 eur ( slovom: dvadsaťtisíc 
deväťstošesťdesiatšesť eur ).  
 
4. Zámer predať nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa ( § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ) 
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v období od 23.03.2022  do 08.04.2022. 
 

     IV. 
Kúpna cena 

 
1. Zmluvné strany si dohodli kúpnu cenu predmetu prevodu za 1 m2 predmetu prevodu špecifikovaného v čl. I. odstavec 1 
pod písm. a) tejto zmluvy vo výške 2 eurá. Výška kúpnej ceny pri celkovej výmere predmetu prevodu 10 483 m2 predstavuje 
sumu  20  966 eur, slovom: dvadsaťtisíc deväťstošesťdesiatšesť eur.  
 
2. Kúpnu cena bude kupujúcim  uhradená do 30 dní  po uzavretí  zmluvy o prevode C KN parc. č. 1824/25, výmera 10 117 
m2, druh : zastavaná plocha a nádvorie za kúpnu cenu 2 eur/m2 , v k. ú. Veľké Ludince ( list vlastníctva č. 2161 ) v prospech 
Obce Veľké Ludince  započítaním vzájomných  splatných pohľadávok, pričom rozdiel kúpnej ceny vo výške    732 eur zaplatí 
kupujúci na účet predávajúceho  IBAN SK74 5600 0000 0038 4822 0004 v rovnakej lehote.  
  
3. Zmluvné strany svojimi podpismi na tejto zmluve potvrdzujú, že s vyššie opísaným spôsobom zaplatenia kúpnej ceny bez 
výhrad súhlasia a že vyplatením ceny vyššie opísaným spôsobom si kupujúci splní svoju povinnosť zaplatiť kúpnu cenu 
a budú tak uspokojené všetky nároky predávajúceho voči kupujúcemu v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny z titulu 
prevodu vlastníckeho práva k predmetu prevodu opísaného v článku I. tejto zmluvy. 
 

    V. 
 Technický stav predmetu prevodu. 

 
1. Kupujúci sa vykonanou ohliadkou a z technicko právnej dokumentácie oboznámil s technickým a právnym stavom 
nehnuteľností, ako aj s hranicami pozemkov. Kupujúcemu je stav nehnuteľností známy a je uzrozumený s tým, že stav 
prevádzaných nehnuteľností je úmerný ich veku a  opotrebeniu. 
 
2. Kupujúci prevádzané nehnuteľnosti kupuje v stave v akom sa nachádzajú ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 
 
3. Na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov, 
súčasne s nadobudnutím vlastníctva.  
            

           VI. 
                          Ťarchy viaznuce na predmete prevodu a vyhlásenia zmluvných strán. 

 
1. Predávajúci vyhlasuje a kupujúci berie na vedomie, že predmet prevodu nie je zaťažený žiadnymi ťarchami, či inými 
vecnými alebo záväzkovými právami, ktoré práva by obmedzovali vlastníka voľne s nehnuteľnosťou nakladať, že v čase 
prevodu nemá voči dodávateľom energií a služieb spojených s bývaním  žiadne nedoplatky, že vlastníctvo nehnuteľností nie 
je predmetom žiadneho sporu vedeného v sústave všeobecných súdov SR ani predmetom rozhodcovského sporu, exekúcie, 
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dražby, vyvlastnenia  a nehnuteľnosť nie je ani predmetom majetkovej podstaty úpadcu v konkurze, inak má kupujúci právo 
od tejto zmluvy odstúpiť. 
 
2. Predávajúci vyhlasuje, že nehnuteľnosti pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, t. j. pred uzavretím tejto 
zmluvy nepredal, nedaroval, nezaťažil ani iným spôsobom nepreviedol na tretiu osobu, ani ich nevložil ako nepeňažný vklad 
do žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo neuzavrel pre takýto prípad  žiadne zmluvy o budúcej zmluve. 
 
3. Predávajúci vyhlasuje, že  

 pod zemským povrchom nehnuteľnosti neprebiehajú  žiadne inžinierske siete  ani iné vedenia, 

 pozemok nie je kontaminovaný nebezpečnými látkami, nebezpečnými odpadni ani inými ohrozujúcimi látkami, 

 na pozemku nie sú umiestnené skládky a nebezpečné odpady, 

 pozemok je prístupný z verejnej komunikácie. 
 
4.  Ak bude do rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníctva v prospech kupujúceho v katastri 
nehnuteľnosti zapísané alebo začaté konanie vo veci zriadenia exekučného záložného práva, sudcovského záložného 
práva, konania vo veci zápisu  obmedzujúcej poznámky,  alebo bude zaznačené iné obmedzenie vlastníka voľne nakladať 
s nehnuteľnosťami alebo sa vkladové konanie zastaví, alebo sa návrh na vklad zamietne, alebo sa nehnuteľnosť stane 
predmetom súdneho sporu, alebo sa vyhlásenia v bodoch  1 až 3 ukážu nepravdivými, má kupujúci právo písomne odstúpiť 
od tejto zmluvy.  
 
5. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje, pričom účinky zrušenia zmluvy nastávajú odstúpením od zmluvy. Každá  
zmluvná strana musí v takom prípade  vrátiť druhej zmluvnej strane to, čo podľa tejto zmluvy plnila. Predávajúci je povinný 
do 10 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu zaplatenú  kúpnu cenu a v lehote  určenej kupujúcim vysloviť písomný 
súhlas s odstúpením od zmluvy, pričom podpis predávajúceho musí byť na listine úradne osvedčený.  
 
6. V prípade neuskutočnenia prevodu C KN parc. č. 1824/25 v kat. úz. Veľké Ludince vo vlastníctve  kupujúceho zapísanej 
na liste vlastníctva č. 2162 v prospech Obce Veľké Ludince  z dôvodov na strane vlastníka nehnuteľnosti,  má predávajúci 
právo od tejto zmluvy písomne odstúpiť.   
 
7. Odstúpením  od zmluvy  sa táto zmluva zrušuje  a kupujúci je v takom prípade  povinný do 10  dní od doručenia listiny 
o odstúpení od zmluvy vysloviť s odstúpením od zmluvy písomný súhlas, pričom podpis konateľa musí byť na písomnom 
súhlase  úradne osvedčený.  

  
     VII. 

Právna účinnosť zmluvy a vklad do KN. 
 
1. Vlastnícke právo predmetu prevodu nadobudne kupujúci právoplatným rozhodnutím príslušného katastrálneho odboru o 
povolení vkladu do katastra nehnuteľností ( § 133 ods. 2 0bč. zák. ). 
 
2. Návrh na vklad vlastníckeho práva podá správnemu orgánu predávajúci najneskôr do piatich pracovných dní od uzavretia 
tejto zmluvy.  Do povolenia vkladu budú zmluvné strany viazané svojimi zmluvnými dojednaniami. 

3. V prípade odstrániteľnej prekážky brániacej správnemu orgánu vykonať vklad do katastra nehnuteľností sa účastníci 
zmluvy zaväzujú vykonať všetky potrebné opatrenia vedúce k odstráneniu prekážky tak, aby vklad do katastra nehnuteľností 
bol vykonaný. 
 
4. Kupujúci berie na vedomie, že po zmene vlastníctva predmetu prevodu je povinný túto skutočnosť ohlásiť v zákonnej 
lehote správcovi miestnej dane z nehnuteľností podľa zák. č. 582/2004 Z. z. 
                                                                                        

    VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne 
ustanoveniami ďalších právnych predpisov. 
 
2. Zmluva je uzavretá podpísaním zmluvných strán, pričom podpisy zmluvných strán musia byť na jednej listine. 
 
3. Zmluva  sa môže  meniť len dohodou účastníkov zmluvných strán uzavretou v písomnej forme. Chyby v písaní, počítaní 
a zrejmé nesprávnosti zmluvné strany alebo ich zástupcovia opravia doložkou na tejto listine. 
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4. Zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v štyroch rovnopisoch. Dva rovnopisy zmluvy sa s návrhom na vklad 
vlastníctva predkladajú príslušnému katastrálnemu odboru a každej zmluvnej strane patrí  jeden rovnopis.  
 
5. Zmluvné strany  vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať,  že svoju vôľu vyjadrenú touto kúpnou 
zmluvou prejavujú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez akejkoľvek tiesne, obmedzenia a nápadne nevýhodných 
podmienok,  že súhlasia s obsahom zmluvy, čo na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú. 
 
 
Vo Veľkých Ludinciach dňa 11.04.2022                  Vo Veľkých Ludinciach dňa 11.04.2022 

 
 
 
 
 
 
 

                 predávajúci                      kupujúci 
           Obec Veľké Ludince            Herb-Pharma Corporation s.r.o. 
zast. starostkou obce Bc. Zitou Cseri        zast. konateľom Ondrejom Michlom 


