
 

Predávajúci :  

1. Taraba Peter rod. Taraba, nar. 30.11.1953, rod. č. 521130/053,  

bytom  906 35 Plavecký Mikuláš č. 188, SR 

2. Jekel Anton rod. Jekel, nar. 12.10.1948, rod. č. 481012/060, 

 bytom  906 35 Plavecký Mikuláš č. 60, SR 

3. Horňáček Pavol rod. Horňáček, nar. 19.01.1952, rod. č. 520119/098 , 

 bytom  906 35 Plavecké Podhradie  č. 252, SR 

4. Horňáček Emil  rod. Horňáček, nar. 15.05.1958, rod. č. 580515/7028 , 

bytom  906 35,  Senica 905 01, Kalinčiakova č. 299/24 ,SR 

5. Zvonárová Viera  rod. Horňáčková, nar. 09.04.1956 rod. č. 565409/6899 ,  

bytom  Lošonec č. 11, 919 04  Smolenice, SR 

6. Plášková Bernardína  rod. Horňáčková, nar. 11.10.1948, rod. č. 486011/147,  

bytom  Nevšova 152, 703 21 Slavičín, ČR 

7. Šimeková Mária rod. Balúchová,  nar. 03.07.1945, rod. č. 455703/703,  

bytom  906 35 Plavecký Mikuláš č. 19, SR 

8. Kardiaková Terézia rod. Balúchová, nar. 16.10.1947 rod. č. 476016/181,  

bytom  908 75 Studienka č, 455, SR 

9. Válková Valéria rod. Brliková, nar. 09.11.1947, rod. č. 476109/753, 

bytom  906 35 Plavecký Mikuláš č. 305 , SR 

10.  Svitková Eva rod. Ščepková, PhDr., nar. 28.11.1949, rod. č. 496128/120,  

bytom  M. Rázusa 812/20, 972 01 Bojnice,  SR 

 

a Kupujúci : 

Obec Plavecký Mikuláš,  IČO: 00390 796,  906 35 Plavecký Mikuláš č. 307,                        

zastúpená Marta Hlavatá – starostka obce 

uzatvárajú túto 

kúpnu  zmluvu 

I. 

1. Predávajúci Taraba Peter rod. Taraba  je podielovým  spoluvlastníkom  nehnuteľnosti vedenej 

Okresným úradom Malacky  , odbor katastrálny   v obci a katastrálnom území  Plavecký Mikuláš na 

LV   902, register E, parc. č. 585/100 – orná pôda , výmera  424 m2, v podiele  6/120. 

Túto nehnuteľnosť, parc. č. 585/100 – orná pôda , výmera  424 m2, v podiele tak ako ju vlastní , 

odpredáva   predávajúci , Taraba Peter rod. Taraba  kupujúcemu  Obec Plavecký Mikuláš,  ktorá  ju 

v takom podiele  odkupuje a nadobúda  do podielového spoluvlastníctva  v podiele 6/120 . 



2. Predávajúci Jekel Anton rod. Jekel , Horňáček Pavol rod. Horňáček , Horňáček Emil rod. 

Horňáček , Zvonarová Viera rod. Horňáčková a  Plášková Bernardína rod. Horňáčková sú 

podieloví spoluvlastníci  nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Malacky  , odbor katastrálny   

v obci a katastrálnom území  Plavecký Mikuláš na LV  738, register E, parc. č. 529/100 – orná pôda 

, výmera  681 m2 v nasledovných podieloch, Jekel Anton rod. Jekel v podiele 3/480 , Horňáček 

Pavol rod. Horňáček v podiele 5/192, Horňáček Emil rod. Horňáček v podiele 5/192, Zvonarová 

Viera rod.  Horňáčková v podiele 5/192 a  Plášková Bernardína rod. Horňáčkováv podiele 5/192, 

a na LV  1029, register E, parc. č. 528/100 – orná pôda , výmera  598 m2 v nasledovných podieloch, 

Jekel Anton rod. Jekel v podiele 3/480 , Horňáček Pavol rod. Horňáček v podiele 5/192, Horňáček 

Emil rod. Horňáček v podiele 5/192, Zvonarová Viera rod.  Horňáčková v podiele 5/192 a  Plášková 

Bernardína rod. Horňáčková v podiele 5/192. 

Tieto  nehnuteľnosti , parc. č. 529/100 – orná pôda , výmera  681 m2 a parc. č. 528/100 – orná pôda , 

výmera  598 m2, v podiele tak ako ju vlastnia , odpredávajú   predávajúci , Jekel Anton rod. Jekel , 

Horňáček Pavol rod. Horňáček , Horňáček Emil rod. Horňáček , Zvonarová Viera rod. 

Horňáčková a  Plášková Bernardína rod. Horňáčková  kupujúcemu  Obec Plavecký Mikuláš,    ktorá  

ju v takom podiele  odkupuje a nadobúda  do podielového spoluvlastníctva v celkovom podiele 

53/480. 

 

3. Predávajúci Šimeková Mária rod. Balúchová a Kardiaková Terézia rod. Balúchová  sú  podielové  

spoluvlastníčky  nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Malacky  , odbor katastrálny   v obci 

a katastrálnom území  Plavecký Mikuláš na LV   994, register E, parc. č. 537/100 – orná pôda , 

výmera  612 m2, v nasledovných podieloch  Šimeková Mária rod. Balúchová v podiele 1/12 

a Kardiaková Terézia rod. Balúchová  podiele  1/12. 

Túto nehnuteľnosť, parc. č. 537/100 – orná pôda , výmera  612 m2, v podiele tak ako ju vlastnia, 

odpredávajú   predávajúci , Šimeková Mária rod. Balúchová a Kardiaková Terézia rod. Balúchová  

kupujúcemu  Obec Plavecký Mikuláš,  ktorá  ju v takom podiele  odkupuje a nadobúda  do 

podielového spoluvlastníctva  v celkovom podiele  1/6 . 

 

4. Predávajúca Válková Valéria rod. Brliková je podielovou  spoluvlastníčkou  nehnuteľnosti vedenej 

Okresným úradom Malacky  , odbor katastrálny   v obci a katastrálnom území  Plavecký Mikuláš na 

LV   568, register E, parc. č. 508/100 – orná pôda , výmera  34 m2, v podiele  3/32 a  LV   2102, 

register E, parc. č. 508/101 – orná pôda , výmera  647 m2, v podiele  3/32. 

Tieto nehnuteľnosti, parc. č. 508/100 – orná pôda , výmera  34 m2, parc. č. 508/101 – orná pôda , 

výmera  647 m2 v podiele tak ako ich vlastní , odpredáva   predávajúca , Válková Valéria rod. 

Brliková , kupujúcemu  Obec Plavecký Mikuláš,  ktorá  ju v takom podiele  odkupuje a nadobúda  do 

podielového spoluvlastníctva  parc. č. 508/100  v podiele 3/32 a parc. č. 508/101 v podiele 3/32 . 

 

5. Predávajúca Svitková Eva rod. Ščepková ,PhDr.,  je podielovou  spoluvlastníčkou  nehnuteľnosti 

vedenej Okresným úradom Malacky  , odbor katastrálny   v obci a katastrálnom území  Plavecký 

Mikuláš na LV  1030, register E, parc. č. 548/100 – orná pôda , výmera  1169 m2, v podiele  2/16  a  

LV   1031, register E, parc. č. 586/100 – orná pôda , výmera  440 m2, v podiele  1/2. 

Tieto nehnuteľnosti, parc. č. 548/100 – orná pôda , výmera  1169 m2, parc. č. 586/100 – orná pôda , 

výmera  440 m2 v podiele tak ako ich vlastní , odpredáva   predávajúca , Svitková Eva rod. Ščepková 

,PhDr., kupujúcemu  Obec Plavecký Mikuláš,  ktorá ich v takom podiele  odkupuje a nadobúda  do 

podielového spoluvlastníctva  parc. č. 548/100  v podiele 2/16 a parc. č. 586/100 v podiele 1/2 . 

 



II. 

Predávajúci odpredávajú nehnuteľnosti uvedené v bode I. zmluvy     za cenu 5, 00 € za 1 m2 , 

čo v prepočte znamená celkovú kúpnu cenu pre predávajúcich  nasledovne: 

Predávajúci :   

 1. Taraba Peter rod. Taraba za kúpnu cenu 106,- €  (slovom stošesť eur) 

 2. Jekel Anton rod. Jekel za kúpnu cenu 40.- €  (slovom štyridsať eur) 

 3. Horňáček Pavol rod. Horňáček za kúpnu cenu 166.50,- €  

(slovom stošesťdesiatšesť  eur a 50/100 eur) 

 4. Horňáček Emil rod. Horňáček za kúpnu cenu 166.50,- €  

(slovom stošesťdesiatšesť  eur a 50/100 eur) 

 5. Zvonarová Viera rod. Horňáčková za kúpnu cenu 166.50,-€  

(slovom stošesťdesiatšesť  eur a 50/100 eur) 

 6. Plášková Bernardína rod. Horňáčková za kúpnu cenu 166.50,-€  

(slovom stošesťdesiatšesť  eur a 50/100 eur) 

 7. Šimeková Mária rod. Balúchová  za kúpnu cenu 255,-€ (slovom dvestopäťdesiatpäť eur) 

  8. Kardiaková Terézia rod. Balúchová  za kúpnu cenu 255,-€ (slovom dvestopäťdesiatpäť eur) 

  9. Válková Valéria rod. Brliková za kúpnu cenu 319,22 € (slovom tristodevätnásť eur a 22/100 eur) 

  10. Svitková Eva rod. Ščepková ,PhDr. za kúpnu cenu 1830.63 ,-€  

(slovom jedentisícosemstotridsať eur a 63/100 eur) 

 

Kúpna cena  bola uhradená pred podpisom tejto zmluvy, čo zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom 

na tejto zmluve.  

III. 

Predávajúci prehlasujú, že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu dlhy, ťarchy, vecné bremená ani 

iné právne povinnosti a právny stav nehnuteľnosti zodpovedá údajom zapísaným ku dňu prevodu v 

liste vlastníctva. 

IV. 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že splnomocňujú podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti   podľa  tejto kúpnej zmluvy  kupujúceho Obec Plavecký Mikuláš.  

2. Kupujúci  nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom tejto kúpnej   zmluvy, 

dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva Okresným úradom Malacky, odbor katastrálny. 

 

Na základe tejto zmluvy zmluvné strany žiadajú, aby bol vykonaný zápis na listoch vlastníctva 

v prospech kupujúceho Obec Plavecký Mikuláš, IČO: 00390 796,  906 35 Plavecký Mikuláš č. 

307 v podieloch ako ich odkúpil.  

 



V. 

 Táto zmluva je vyhotovená v trinástich  rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. Strany 

zmluvy prehlasujú, že zmluva bola spísaná podľa ich žiadosti , bez nátlaku, s jej obsahom súhlasia, čo 

potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

Plavecký Mikuláš  , dňa :29.09.2015 

 

 

Predávajúci :          Taraba Peter rod. Taraba.......................................................................... 

 

                               Jekel Anton rod. Jekel............................................................................ 

 

                               Horňáček Pavol rod. Horňáček................................................................ 

 

                               Horňáček Emil rod. Horňáček................................................................... 

 

                                Zvonárová Viera rod. Horňáčková........................................................... 

 

                               Plášková Bernardína rod. Horňáčková.................................................... 

 

                                Šimeková Mária rod. Balúchová.............................................................. 

 

                                Kardiaková Terézia rod. Balúchová........................................................... 

 

                                Válková Valéria rod. Brlíková..................................................................... 

 

                                Svitková Eva rod. Ščepková PhDr............................................................. 

 

                               

 

 Kupujúci:             Obec Plavecký Mikuláš   - v zastúpení                               

                              Marta Hlavatá – starostka obce........................................................................ 

                                

 


