
KÚPNA ZMLUVA 

Predávajúci: Obec Klin, Hlavná č. 199/107, 029 41 Klin, IČO: 00314544, DIČ: 2020571652, 

v zastúpení starostom obce Klin: Revaj Karol, bytom Hlavná č. 552/174, 029 41 Klin, občanom 

SR 

Kupujúci: Ing. Kristián Laššák rod. Laššák, nar. 19.6.1991, r.č. 910619/7947, bytom 

Budatínska 3101/41, Bratislava - Petržalka, Bratislava V 

I. 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných v k. ú. Klin  na: 

LV č. 2102 a to pozemku E-KN parc.č. 5671/1 ostatná plocha o výmere 2683 m2, zapísané pod 

B 1 na meno predávajúceho Obec Klin v celosti.  

II. 

Predmetom tejto zmluvy sú nehnuteľností zapísané v k. ú. Klin  na základe GP č. 

41962249-55/2019 zo dňa 1.5.2019 vyhotovený Ing. Jozefom Revajom a to:  

C-KN parc.č. 603/2 zast. pl.  o výmere 24 m2 , ktorú tvorí diel 8 , kde predávajúci z LV č. 

2102,  zapísaný pod B 1 na meno predávajúceho Obec Klin v celosti, predáva novovytvorenú 

parcelu CKN 603/2 kupujúcemu Laššákovi Kristiánovi v celosti. 

C-KN parc.č. 603/3 zast. pl.  o výmere 7 m2 , ktorú tvorí diel 9 , kde predávajúci z LV č. 2102,  

zapísaný pod B 1 na meno predávajúceho Obec Klin v celosti, predáva novovytvorenú parcelu 

CKN 603/3 kupujúcemu Laššákovi Kristiánovi v celosti. 

C-KN parc.č. 1213/3 ostat. pl.  o výmere 41 m2 , ktorú tvorí diel 10 , kde predávajúci z LV č. 

2102,  zapísaný pod B 1 na meno predávajúceho Obec Klin v celosti, predáva novovytvorenú 

parcelu CKN 1213/3 kupujúcemu Laššákovi Kristiánovi v celosti. 

III. 

Predávajúci odpredáva svoje nehnuteľností citované v článku II tejto zmluvy kupujúcemu a ja 

ako kupujúci od predávajúceho do svojho vlastníctva tieto nehnuteľnosti kupujem.  

IV. 

Kúpna cena medzi účastníkmi zmluvy bola uvedená na základe znaleckého posudku č. 71/2019, 

vyhotovený znalcom: Ing. Ján Žochňák zo dňa 28.6.2019 a to v sume 790 €, slovom sedem sto 

deväť desiat eur 

V. 

Predávajúci ručí za vlastníctvo, nespornosť a bezbremennosť prevádzaných nehnuteľností.  

VI. 

Účastníci sme túto zmluvu uzavreli po prehliadke na mieste samom, ako kupujúci som bol 

oboznámený so stavom inžinierskych sietí ako aj s celkovým stavom nehnuteľností. 

 



VII. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzavretá v tiesni ani v omyle a že sa na jej obsahu dohodli tak, aby medzi nimi nedošlo k 

rozporom. Po oboznámení sa s jej obsahom na znak súhlasu vzájomne podpisujú 

vlastnoručnými podpismi. 

 

VIII. 

Kupujúci nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnostiam vkladom do katastra nehnuteľností na 

Okresnom úrade Námestovo, katastrálnom odbore.  

 

 

 

V Kline: 23.9.2019 

  Podpísané     podpísané 

Predávajúci:...................................             Kupujúci:........................................... 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


