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KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená podľa ustanovení §588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
 

Predávajúci: Ernest Kubovics, nar.: 18. 5. 1984 
   Hlavná 68/37, Hurbanova Ves, 903 01 
 
   a 
 
   Ján Kistner, nar. 19.01.1957  

Malobielska 438/18, Veľký Biel, 900 24 
 
(ďalej ako „Predávajúci“) 
 
Kupujúci:  Obec Hurbanova Ves 
   903 01 Hurbanova Vec 18 
   IČO: 00 305 995 

v zastúpení: Ing. Ľubomír Petrák, CSc., starosta obce 
 
(ďalej ako „Kupujúci“) 
 

Článok I. 
 

1) Predávajúci vybudovali na základe požiadaviek vyplývajúcich z príslušných predpisov 
a na základe pokynov obce Hurbanova Ves (vlastníka a prevádzkovateľa verejného 
vodovodu, verejnej kanalizácie a verejného osvetlenia) predĺženie jestvujúceho 
verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a verejného osvetlenia v obci Hurbanova Ves 
na parcele č. 132, 133 a 145/1, ktoré sú vo vlastníctve Obce Hurbanova Ves. 

2) Dĺžka vybudovaného vodovodu je 155 m a začína napojením na jestvujúci vodovod 
DN100 na parcele č. 132 na hranici s parc č. 133 a končí pri hranici parcely č. 72/3 
a 145/1. Vodovod bol zrealizovaný z tlakových rúr HDPE DN100. Krytie potrubia je 
1,2 m v súlade s STN 73 6005. Potrubie je uložené v ryhe do pieskového lôžka 
s obsypom a zásypom. 

3) Dĺžka vybudovanej kanalizácie je 155 m a začína napojením na jestvujúcu kanalizáciu 
DN90 na parcele č. 132 na hranici s parc č. 133 a končí pri hranici parcely č. 72/3 
a 145/1. Kanalizácia bola zrealizovaná z tlakových rúr HDPE DN50. Krytie potrubia je 
1,5 m v súlade s STN 73 6005. Potrubie je uložené v ryhe do pieskového lôžka 
s obsypom a zásypom. 

4) Dĺžka vybudovaného osvetlenia je 180 m a začína napojením na jestvujúce verejné 
osvetlenie na parcele č. 133 na hranici s parc č. 73/2 a končí pri hranici parcely č. 72/3 
a 145/1. Krytie vedenia je 0,6 m v súlade s STN 73 6005. Vedenie je uložené v ryhe do 
pieskového lôžka s obsypom a zásypom. 

5) Predávajúci touto zmluvou predávajú vybudované inžinierske siete na parcele č. 132, 
133 a 145/1, ktoré sú vo vlastníctve Obce Hurbanova Ves, Kupujúcemu a Kupujúci 
tieto inžinierske siete podľa článku I. ods. 2 až 4 tejto zmluvy (ďalej iba „predmet kúpy“) 
kupuje a preberá v stave, v akom sa nachádzajú pri podpise tejto zmluvy. 

6) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobudnutím platnosti 
a účinnosti tejto zmluvy. 

 
Článok II. 

 
1) Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený v článku I. vo 

výške 1,00 EUR (slovom jedno euro).  
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2) Zmluvné strany potvrdzujú, že Kupujúci uhradil Predávajúcim kúpnu cenu pri 
uzatvorení tejto zmluvy a to každému z nich vo výške 0,50 EUR. 

 
Článok III. 

 
1) Táto zmluva sa uzatvára v troch (3) rovnopisoch (origináloch), po jednom rovnopise pre 

každého z účastníkov zmluvy. 
2) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení a webovom sídle obce 
www.hurbanovaves.sk .  

3) Táto zmluva sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že táto zmluva 

bola dojednaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, 
ani inak za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany svojimi podpismi 
potvrdzujú svoj súhlas so znením kúpnej zmluvy. 

 
 
V Hurbanovej Vsi, dňa 26.08.2019 
 
 
Predávajúci:       Kupujúci: 
 
 
........................................     ............................................... 
        Ernest Kubovics         Ing. Ľubomír Petrák, CSc. 
        starosta obce Hurbanova Ves 
 
......................................... 
           Ján Kistner 
 

http://www.hurbanovaves.sk/

