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Kúpna zmluva č. 9101/2011 
uzavretá podľa § 588 a nasl. Obč.  zákonníka 

medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluvné strany“): 
 
Predávajúci: Mesto Krupina 

sídlo: Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina 
IČO: 00 320 056 
DIČ: 2021152540 
štatutárny orgán: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta 
bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Krupina 
číslo účtu:  20020412/0200 

 (ďalej len „predávajúci“) 
 
Kupujúci:  Štefan Ondriska, rod. Ondriska 

 
 
 
a manželka Eva Ondrisková, rod. Fidlušová 

 
 

 (ďalej len „kupujúci “) 
 

Č l á n o k  1  
Všeobecné stanovenia 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku, parcely registra E č. 1462/1 o výmere 
2560 m2, druh pozemku trvalý trvalý trávny porast, nachádzajúcej sa v k. ú. Krupina, 
zapísanej na LV č. 4578, vedenom Katastrálnym úradom v Banskej Bystrici, Správou 
katastra Krupina. 

2. Geometrickým plánom č. 204/2010 vyhotoveným spoločnosťou GEO SLUŽBY s.r.o., 
962 41 Bzovík 7,  IČO 44476329, úradne overeným dňa 29.11.2010 pod číslom 228/10 
(ďalej len „geometrický plán“) sa od parcely registra E č. 1462/1 odčleňuje parcela 
registra C č. 7087/7 o výmere 129 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast. O zmenu 
druhu pozemku v zmysle zákona 220/2004 Z. z. bude potrebné požiadať Obvodný 
pozemkový úrad vo Zvolene. 

 
Č l á n o k  2  

Predmet zmluvy 
1. Predávajúci zo svojho výlučného vlastníctva predáva a kupujúci kupujú do svojho 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov nehnuteľnosť, novovytvorenú parcelu 
registra C č. 7087/7 o výmere 129 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, bližšie 
špecifikovanú v článku 1, ods. 2. tejto zmluvy. Predaj bol schválený uznesením 
mestského zastupitelstva č. 63/2011 - MsZ. 

2. Prevod je v súlade s § 9a, ods. 8)b) zákona č. 138/1991 Zb. 
 
                                                                 Č l á n o k  3  

Kúpna cena 
1. Predávajúci zo svojho výlučného vlastníctva predáva a kupujúci kupujú do svojho 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov v 1/1 predmet kúpy špecifikovaný v článku 
2 ods. 1 tejto zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 3,52 Eur/m2, čo pri 
prevádzanej výmere 129 m2 činí 454,08 Eur (slovom: štyristopäťdesiatštyri eur osem 
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