
 
 

Kúpna zmluva  so zriadením predkupného práva 
uzavretá podľa § 588 a nasl. a podľa § 602 a nasl Občianského zákonníka v platnom znení a  

nižšie uvedeného dňa z jednej strany medzi: 
 
  

1. Obec Vígľaš, IČO: 00320382, Zvolenská 1, 96202 Vígľaš, zastúpená 
starostom obce Ing. Róbertom Záchenským 

 
 ako predávajúci a oprávnený z predkupného práva 

 
 a z druhej strany medzi: 
 
    
2. Ing. Milan Šlobár, rodený Šlobár, narodený 20.12.1978, rodné číslo 78-

12-20/8316, trvalo bytom Malinovského 575/56, 96202 Vígľaš, občan SR 
a manželka 

      Zuzana Šlobárová, rodená Androvičová, narodená 15.11.1979, rodné  
      číslo 79-61-15/8282, trvalo bytom Malinovského 575/56, 96202 Vígľaš  
      občianka SR 
 
3. Igor Piroš, rodený Piroš, narodený 11.12.1975, rodné číslo 75-12-

11/8273, trvalo bytom Ľ. Fullu 1966/11, 96001 Zvolen, , občan SR 
 

4. Ing. Katarína Jaloviarová, rodená Jaloviarová, narodená 24.01.1977, 
rodné číslo 77-51-24/8274, trvalo bytom Malinovského 575/56, 96202 
Vígľaš, , občianka SR 

 
5. Mária Kamenská, rodená Kamenská, narodená 04.06.1967, rodné číslo 

67-56-04/7089, trvalo bytom Malinovského 575/56, 96202 Vígľaš, , 
občianka SR 

 
6. Monika Sluková, rodená Šuleková, narodená 18.09.1968, rodné číslo 68-

59-18/6862, Malinovského 575/56, 96202 Vígľaš, , občianka SR 
 

7. Miroslav Virguľa, rodený Virguľa, narodený 05.06.1981, rodné číslo 81-
06-05/8290 ,trvalo bytom Malinovského 575/56, 96202 Vígľaš, občan SR 

            a manželka  
     Jana Virguľová, rodená Lakotová, narodená 10.12.1986, rodné číslo 86- 
     62-10/8609, trvalo bytom Malinovského 575/56, 96202 Vígľaš, občianka 
     SR 
 
8. Alena Gergeľová, rodená Láskavá , narodená 12.07.1974, rodné číslo 74-

57-12/8294,  trvalo bytom Malinovského 63/24, 96202 Vígľaš,   občianka 
SR 

 
 
 



 
9. Vlasta Chamulová, rodená  Panicová, narodená 06.03.1976, rodné číslo 

76-53-06/8291,  trvalo bytom Malinovského 63/24, 96202 Vígľaš, 
občianka SR 

 
10. Ing. Mária Krajčovičová, rodená Krajčovičová, narodená 25.04.1979, 

rodné číslo 79-54-25/8301, trvalo bytom Vígľaš 521, 96202 Vígľaš, 
občianka SR 

 
11. Ing. Róbert Záchenský, rodený Záchenský, narodený 24.02.1972, rodné 

číslo 72-02-24/8273, trvalo bytom Železničná 245/3, 96202 Vígľaš, občan 
SR a manželka  Ing. Ľubica Záchenská, rodená Šufliarská, narodená   
02.02.1973, rodné číslo 73 -52- 02/ 8288, trvalo bytom Železničná 245/3, 
96202 Vígľaš, občianka SR 

 
12. Ing. Matúš Strelec, rodený Strelec, narodený 02.01.1977, rodné číslo 77-

01-02/8291, trvalo bytom Čakanková 14644/36, Bratislava – Vrakuňa, 
občan SR a manželka Ing. Michaela Strelcová PhD., rodená Záložníková, 
narodená 24.06.1977, rodné číslo 77-56-24/7609, trvalo bytom 
Čakanková 14644/36, Bratislava – Vrakuňa, občianka SR 

 
 

ako kupujúci  a povinní z predkupného práva 
 
za nasledovných podmienok: 

I. 
 

Predávajúci 1 je výlučným vlastníkom  v 1/1 nehnuteľností nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území ( ďalej len k.ú. ) Vígľaš, evidovaných Okresným úradom Detva 
katastrálnym odborom v liste vlastníctva ( ďalej len LV )  č. 543, konkrétne pozemku 
parcely registra C evidovanej na katastrálnej mape ako CKN parc. č. 602/2, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, CKN parc. č. 602/3, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 26 m2, CKN parc. č. 602/4, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 25 m2, CKN parc. č. 602/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, 
CKN parc. č. 602/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, CKN parc. č. 
602/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, CKN parc. č. 602/8, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 26 m2, CKN parc. č. 602/9, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 25 m2,CKN parc. č. 602/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, 
CKN parc. č. 602/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 , CKN č. 602/1, 
záhrady o výmere 146 m2.  
 
Vyššie citované parcely boli zamerané Geometrickým plánom č. 101/2001 od 
vyhotoviteľa Meračská kancelária Ing. Ján Šrámka, overeným príslušným orgánom 
dňa 04.06.2001,  pod č. 220/2001. 
 
 
 
 
 
 



 
II. 
 

Predávajúci   predáva v 1/1 pozemok CKN parc. č. 602/2, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 25 m2 a kupujúci 3  Igor Piroš a kupujúca 4 Katarína  
Jaloviarová  kupujú CKN parc. č. 602/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 
m2 do podielového spoluvlastníctva každý v 1/2. 
 
Predávajúci   predáva v 1/1 pozemok CKN parc. č. 602/3, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 26 m2 a kupujúci 2 Ing. Milan Šlobár a manželka Zuzana 
Šlobárová   kupujú CKN parc. č. 602/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 
m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  v 1/1. 
 
Predávajúci   predáva v 1/1 pozemok CKN parc. č. 602/4, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 25 m2 a kupujúci 7  Miroslav Virguľa  a manželka Jana 
Virguľová   kupujú CKN parc. č. 602/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 
m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  v 1/1. 
 
Predávajúci   predáva v 1/1 pozemok CKN parc. č. 602/5, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 25 m2 a kupujúci 5  Mária Kamenská  kupuje CKN parc. č. 
602/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 do výlučného vlastníctva v 1/1. 
 
Predávajúci   predáva v 1/1 pozemok CKN parc. č. 602/6, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 26 m2 a kupujúci 6  Monika Sluková kupuje CKN parc. č. 
602/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 do výlučného vlastníctva v 1/1. 
 
Predávajúci   predáva v 1/1 pozemok CKN parc. č. 602/7, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 25 m2 a kupujúci 8  Alena Gergeľová kupuje CKN parc. č. 
602/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 do výlučného vlastníctva v 1/1. 
    
Predávajúci   predáva v 1/1 pozemok CKN parc. č. 602/8, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 26 m2 a kupujúci 9  Vlasta Chamulová kupuje CKN parc. č. 
602/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 do svojho vlastníctva vlastníctva 
v 1/1. 
 
Predávajúci   predáva v 1/1 pozemok CKN parc. č. 602/9, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 25 m2 a kupujúci 10  Ing. Mária Krajčovičová kupuje CKN 
parc. č. 602/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 do výlučného 
vlastníctva v 1/1. 
 
Predávajúci   predáva v 1/1 pozemok CKN parc. č. 602/10, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 25 m2 a kupujúci 12 Ing.  Matúš Strelec a manželka  Ing. 
Michaela Strelcová   kupujú CKN parc. č. 602/10, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 25 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  v 1/1. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Predávajúci   predáva v 1/1 pozemok CKN parc. č. 602/11, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 26 m2 a kupujúci 11  Ing. Róbert Záchenský a manželka Ing. 
Ľubica Záchenská   kupujú CKN parc. č. 602/11, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 26 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  v 1/1. 
 
Predávajúci   predáva v celosti  pozemok CKN parc. č. 602/1, záhrady o výmere 
146 m2 a kupujúci 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 pozemok CKN parc. č. 602/1, záhrady 
o výmere 146 m2  kupujú  v nasledovných spoluvlastníckych podieloch:  
kupujúci 2  Ing. Milan Šlobár a manželka Zuzana Šlobárová   v spoluvlastníckom 
podiele 1/10 v pomere k celku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,  
kupujúci 3  Igor Piroš v spoluvlastníckom podiele 1/20 v pomere k celku , 
kupujúca 4 Ing. Katarína  Jaloviarová   v spoluvlastníckom podiele 1/20 v pomere k 
celku,  
kupujúci 5  Mária Kamenská v spoluvlastníckom podiele 1/10 v pomere k celku, 
kupujúci 6  Monika Sluková v spoluvlastníckom podiele 1/10 v pomere k celku,  
kupujúci 7  Miroslav Virguľa  a manželka Jana Virguľová   v spoluvlastníckom podiele 
1/10 v pomere k celku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,  
kupujúci 8  Alena Gergeľová v spoluvlastníckom podiele 1/10 v pomere k celku,  
kupujúci 9  Vlasta Chamulová v spoluvlastníckom podiele 1/10 v pomere k celku, 
kupujúci 10 Ing. Mária Krajčovičová v spoluvlastníckom podiele 1/10 v pomere k 
celku,  
kupujúci 11 Ing. Róbert Záchenský a manželka Ing. Ľubica Záchenská 
v spoluvlastníckom podiele 1/10 v pomere k celku do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov,  
kupujúci 12  Ing. Matúš Strelec a manželka Ing. Michaela Strelcová   
v spoluvlastníckom podiele 1/10 v pomere k celku do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov. 

 
III. 
 

Kúpna cena za predmet kúpy tak ako je špecifikovaný v bode I. a II.  zmluvy bola 
medzi účastníkmi zmluvy dohodnutá  a obecným zastupiteľstvom schválená  vo 
výške 7,92 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu:  
-pre kupujúceho 2 sumu 321,55 €, ( slovom tristodvadsaťjedno euro a 55 centov), 
z toho predstavuje cena 115,63 € za spoluvlastnícky podiel 1/10 CKN parc. č. 602/1 
a 205,92 € za spoluvlastnícky podiel 1/1 CKN parc. č. 602/3 
 
-pre kupujúceho 3 sumu 156,81 €, ( slovom jedenstopäťdesiatšesť eur a 81 centov) 
z toho predstavuje cena 57,81 € za spoluvlastnícky podiel 1/20 CKN parc. č. 602/1 
a 99 € za spoluvlastnícky podiel 1/2 CKN parc. č. 602/2 
 
 
 
 
 



 
 
-pre kupujúcu 4 sumu 156,81 €, ( slovom jedenstopäťdesiatšesť eur a 81 centov) 
z toho predstavuje cena 57,81 € za spoluvlastnícky podiel 1/20 CKN parc. č. 602/1 
a 99 € za spoluvlastnícky podiel 1/2 CKN parc. č. 602/2 
 
-pre kupujúcu 5 sumu 313,63 €, ( slovom tristotrinásť eur a 63 centov ) 
z toho predstavuje cena 115,63 € za spoluvlastnícky podiel 1/10 CKN parc. č. 602/1 
a 198 € za spoluvlastnícky podiel 1/1 CKN parc. č. 602/5 
 
 
-pre kupujúcu 6 sumu 321,55 €, ( slovom tristodvadsaťjedno euro a 55 centov) 
z toho predstavuje cena 115,63 € za spoluvlastnícky podiel 1/10 CKN parc. č. 602/1 
a 205,92 € za spoluvlastnícky podiel 1/1 CKN parc. č. 602/6 
 
-pre kupujúceho 7 sumu 313,63 €, ( slovom tristotrinásť eur a 63 centov ) 
z toho predstavuje cena 115,63 € za spoluvlastnícky podiel 1/10 CKN parc. č. 602/1 
a 198 € za spoluvlastnícky podiel 1/1 CKN parc. č. 602/4 
 
-pre kupujúcu 8 sumu 313,63 €, ( slovom tristotrinásť eur a 63 centov ) 
z toho predstavuje cena 115,63 € za spoluvlastnícky podiel 1/10 CKN parc. č. 602/1 
a 198 € za spoluvlastnícky podiel 1/1 CKN parc. č. 602/7 
 
-pre kupujúcu 9 sumu 321,55 €,( slovom tristodvadsaťjedno euro a 55 centov) 
z toho predstavuje cena 115,63 € za spoluvlastnícky podiel 1/10 CKN parc. č. 602/1 
a 205,92 € za spoluvlastnícky podiel 1/1 CKN parc. č. 602/8 
 
-pre kupujúcu 10 sumu 313,63 €, ( slovom tristotrinásť eur a 63 centov ) 
z toho predstavuje cena 115,63 € za spoluvlastnícky podiel 1/10 CKN parc. č. 602/1 
a 198 € za spoluvlastnícky podiel 1/1 CKN parc. č. 602/9 
 
-pre kupujúceho 11 sumu 321,55 €,( slovom tristodvadsaťjedno euro a 55 centov) 
z toho predstavuje cena 115,63 € za spoluvlastnícky podiel 1/10 CKN parc. č. 602/1 
a 205,92 € za spoluvlastnícky podiel 1/1 CKN parc. č. 602/11 
 
-pre kupujúceho 12 sumu 313,63 €,( slovom tristotrinásť eur a 63 centov ) 
z toho predstavuje cena 115,63 € za spoluvlastnícky podiel 1/10 CKN parc. č. 602/1 
a 198 € za spoluvlastnícky podiel 1/1 CKN parc. č. 602/10 

 
Dohodnutá kúpna cena bude kupujúcimi vyplatená pri podpísaní tejto kúpnej zmluvy, 
čo predávajúci  a kupujúci potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve. 

 
IV. 

 
Predávajúci prehlasuje,  že na nehnuteľnostiach, ktoré sú  predmetom prevodu 
neviaznu žiadne záložné práva alebo akékoľvek iné ťarchy, bremená alebo 
obmedzenia, nájomné alebo podnájomné práva, práva vyplývajúce z výpožičky alebo  
 
 



 
 
akékoľvek iné práva spôsobujúce obdobné obmedzenia a že neprebieha žiadne 
exekučné konanie voči predávajúcemu alebo akékoľvek iné súdne alebo 
rozhodcovské konanie pred štátnymi orgánmi, ktoré by mohlo mať vplyv na právny 
a faktický stav prevádzaných nehnuteľností a že takéto konanie ani nehrozí a že 
prevod v zmysle tejto zmluvy nie je a žiadnym spôsobom ani nebude ovplyvnený 
žiadnou dohodou alebo zmluvou, či písomnou alebo ústnou, uzavretou s treťou 
stranou. 
 
V prípade, že by sa tieto vyhlásenia preukázali úplne alebo čiastočne ako neúplné 
alebo nepravdivé, predávajúci je povinný nahradiť kupujúcim všetku vzniknutú škodu. 
 
Kupujúci si nevyhradili právo od zmluvy odstúpiť a sú svojimi prejavmi vôle 
vyjadrenými v tejto zmluve viazaní až do rozhodnutia Okresného úradu Detva 
katastrálneho odboru.     
 
Kupujúci poznajú stav kupovaných  nehnuteľností z ohliadky na mieste samom 
a kupujú ich v stave v akom sa nachádzajú ku dňu podpísania kúpnej zmluvy, 
osobitné vlastnosti týchto nehnuteľností  si nevyhradzujú.  

 
V. 

 
Účastníci tejto kúpnej zmluvy  sa dohodli na zriadení predkupného práva  ako 
vecného práva v zmysle § 602 ods. 3  Občianského zákonníka v platnom znení , a to 
pre prípad akéhokol’vek prevodu pozemkov  CKN parc. č. 602/2, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 25 m2, CKN parc. č. 602/3, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 26 m2, CKN parc. č. 602/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, 
CKN parc. č. 602/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, CKN parc. č. 
602/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, CKN parc. č. 602/7, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 25 m2, CKN parc. č. 602/8, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 26 m2, CKN parc. č. 602/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 
m2,CKN parc. č. 602/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, CKN parc. č. 
602/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 na tretiu osobu a to za kúpnu 
cenu za akú  kupujúci pozemky kúpili, teda za kúpnu cenu uvedenú v čl. III. tejto 
zmluvy.  
 
Predkupné právo sa zriad‘uje ako vecné právo a vznikne vkladom do katastra 
nehnutel‘ností, pričom pôjde o zriadenie predkupného práva ako časovo 
obmedzeného, na dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva 
k predmetným pozemkom  kupujúcimi. 
 
Kupujúci zašlú ponuku na uplatnenie predkupného práva predávajúcemu písomne 
a tento sa zaväzuje k ponuke písomne vyjadrit‘ v lehote 60 dní od jej doručenia. Ak 
sa predávajúci v uvedenej lehote písomne nevyjadrí, ma sa za to, že ponuku na 
uplatnenie predkupného práva neprijíma. 
 
 
 
 



 
 
Návrh na výmaz predkupného práva po uplynutí 10 rokov podá predávajúci, čiže 
oprávnený z predkupného práva. 
 
Predkupné právo sa nevzťahuje na spoluvlastnícke podiely k CKN parcele č. 602/1. 
 

VI. 
 

Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
 
Zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve sú možné iba na základe dohody všetkých 
účastníkov, a to vo forme písomných dodatkov. 
 
Ak príslušný správny orgán  návrh na vklad preruší zmluvné strany sa zaväzujú 
vykonať neodkladne všetky potrebné úkony vedúce k tomu, aby nedostatky boli 
odstránené a vklad bol povolený.  
 
Ak vklad vlastníckeho práva  a predkupného práva nebude povolený predávajúci 
vráti kupujúcim  v rade 2 až 12 zaplatenú kúpnu cenu uvedenú v čl. III. zmluvy do 10 
dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa vklad zastavuje alebo zamieta. 
   
 
Kúpna zmluva so  zriadením predkupného práva nadobudne hmotno-právne účinky 
dňom jej podpísania  a  vecno-právne účinky až po vydaní  rozhodnutia Okresného 
úradu Detva katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva a povolení 
vkladu predkupného práva. Vlastníctvo k prevádzaným nehnuteľnostiam  
a predkupné právo sa nadobúdajú až vkladom do katastra nehnuteľností. 
  
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností bude podaný predávajúcim po podpise kúpnej zmluvy so  zriadením 
predkupného práva a po zaplatení kúpnej ceny predávajúcemu  na Okresný úrad   
v Detve katastrálny odbor . Správny poplatok zaplatia kupujúci. 
 

VII. 
 

Prevod nehnuteľností a predkupné právo  boli schválené obecným zastupiteľstvom 
obce Vígľaš uznesením č. 59/OcZ/2013  zo dňa 04.07.2013 a to vzmysle § 9a  ods.8 
pís. e) Zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v platnom znení a to z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, nakoľko kupujúci sú vlastníkmi bytov, ktoré sa nachádzajú v 
bytovom dome, ktorý je v bezprostrednej blízkosti pozemkov, ktoré sú predmetom 
tejto zmluvy. 

 
 
 
 
 



 
VIII. 

 
Účastníci vyhlasujú, že kúpnu zmluvu so  zriadením predkupného  práva uzavreli 
slobodne, vážne, bez nátlaku, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, čo potvrdzujú 
svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 
 



 

 



 

 
 

 


