
 

1. Doc. Ing. DrSc. Ján Dudáš rod. Dudáš, nar. 15.1.1946, r.č. 460115751, trvale bytom Pokroku 

č. 463/9, 044 42 Rozhanovce 

 

2. Michal Kluka rod. Kluka, nar. 7.2.1936, r.č. 360207/719, trale bytom 027 54 Veličná č. 263 

 

3. Ján Kysel rod. Kysel, nar. 2.6.1930, r.č. 300602/765, trvale bytom Zochova 1117/16, 026 01 

Dolný Kubín 

 

4.Danuša Zvarová rod. Húleková, nar. 11.12.1950, r.č. 506211/218, trvale bytom Znievska 

3037/30, 851 06 Bratislava-Petržalka 

 

5.JUDr. Ľubica Korandová rod. Húleková, nar. 22.8.1956, r.č. 565822/6354, trvale bytom 913 

11 Krivosúd-Bodovka č. 131 

 

6.Ing. Zuzana Budiská rod. Húleková, nar. 7.8.1965, r.č. 655807/6635, trvale bytom 038 22 

Slovenské Pravno č. 182 

 

 7. Anna Švábiková rod. Buchtiaková, nar. 14.07.1948, r.č. 485714/226, trvale bytom 027 54   

 Veličná č. 342 

 

8.Ľubomír Huba rod. Huba, nar. 5.4.1964, r.č. 640405/7319, trvale bytom 027 54 Veličná č. 

260 

 

9.Ľubomíra Pilátiková rod. Lehotská, nar. 9.6.1958, r.č. 585609/6257, trvale bytom 027 54 

Veličná č. 4 

 

10.Ing. Jaroslav Pobeha rod. Pobeha, nar. 11.8.1952, r.č. 520811/032, trvale bytom Jánošíkova 

5, 040 01 Košice 

/ako predávajúci/ 

a 

 

1.Obec Veličná č. 162, 027 54 Veličná, IČO: 00314960 

zastúpená Ing. Danielom Laurom, starostom obce 

/ako kupujúci/ 

 

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu 

 

Ja, Doc. Ing. DrSc. Ján Dudáš rod. Dudáš ,  ako predávajúci, predávam týmto Obci Veličná, 

ako kupujúcim a my kupujúci, od predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva , kupujeme 

nehnuteľnosť – pozemok CKN parc.č. 133/81-orná pôda o výmere 249 m2, ktorá bola 

vytvorená geometrickým plánom č. 37361007-22/2015, ktorý vyhotovil Ing. Pavol Dibdiak dňa 

28.4.2015  z pozemku registra EKN parc.č. 1588-orná pôda o výmere 689 m2, zapísaného  na 

liste vlastníctva č. 1093 v kat.území Veličná, na meno predávajúceho pod B 1 v celosti. 

 

Ja, Michal Kluka rod. Kluka, ako predávajúci, predávam týmto Obci Veličná, ako kupujúcim 

a my kupujúci, od predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva , kupujeme nehnuteľnosť – 

pozemok CKN parc.č. 133/80-orná pôda o výmere 127 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým 

plánom č. 37361007-22/2015, ktorý vyhotovil Ing. Pavol Dibdiak dňa 28.4.2015  z pozemku 



registra EKN parc.č. 1589-orná pôda o výmere 331 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 918 

v kat.území Veličná, na meno predávajúceho pod B 1 v celosti. 

 

Ja, Ján Kysel rod. Kysel, ako predávajúci, predávam týmto Obci Veličná, ako kupujúcim a my 

kupujúci, od predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva , kupujeme nehnuteľnosť – 

pozemok CKN parc.č. 133/79-orná pôda o výmere 64 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým 

plánom č. 37361007-22/2015, ktorý vyhotovil Ing. Pavol Dibdiak dňa 28.4.2015  z pozemku 

registra EKN parc.č. 1590-orná pôda o výmere 341 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1315 

v kat.území Veličná, na meno predávajúceho pod B 1 v celosti. 

 

My, Danuša Zvarová rod. Húleková, JUDr. Ľubica Korandová rod. Húleková, Ing. Zuzana 

Budiská rod. Húleková, ako predávajúce, predávame týmto Obci Veličná, ako kupujúcim a my 

kupujúci, od predávajúcich do svojho výlučného vlastníctva , kupujeme nehnuteľnosť – 

pozemok CKN parc.č. 133/78-orná pôda o výmere 64 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým 

plánom č. 37361007-22/2015, ktorý vyhotovil Ing. Pavol Dibdiak dňa 28.4.2015  z pozemku 

registra EKN parc.č. 1591-orná pôda o výmere 338 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1356 

v kat.území Veličná, na meno predávajúcich pod B 2 na meno Danuša Zvarová v 1/3-ine, pod 

B3 na meno JUDr.Ľubice Korandovej rod. Húlekovej v 1/3-ine, pod B4 na meno Ing. Zuzany 

Budiskej rod. Húlekovej v 1/3-ine. 

 

My, Anna Švábiková rod. Buchtiaková, Ľubomír Huba rod. Huba,.Ľubomíra Pilátiková rod. 

Lehotská, Ing. Jaroslav Pobeha rod. Pobeha, ako predávajúci, predávame týmto Obci Veličná, 

ako kupujúcim a my kupujúci, od predávajúcich do svojho výlučného vlastníctva , kupujeme 

nehnuteľnosť – pozemok CKN parc.č. 133/77-orná pôda o výmere 63 m2, ktorá bola vytvorená 

geometrickým plánom č. 37361007-22/2015, ktorý vyhotovil Ing. Pavol Dibdiak dňa 28.4.2015  

z pozemku registra EKN parc.č. 1592-orná pôda o výmere 334 m2, zapísaného na liste 

vlastníctva č. 867 v kat.území Veličná, na meno predávajúcich pod B 8 na meno Anna 

Švábiková rod. Buchtiaková v 1/6-ine, pod B5 na meno Ľubomír Huba rod. Huba v 1/6-ine, 

pod B6 na meno Ľubomíra Pilátiková rod. Lehotská v 1/6-ine,  pod B 7 na meno Ing. Jaroslav 

Pobeda rod. Pobeha v 3/6-inách. 

 

II. 

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod nehnuteľností popísaných v bode I. tejto zmluvy, 

v kat. území Veličná. 

III. 

Kúpna cena bola účastníkmi zmluvy stanovená v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva 

Obce Veličná č. 32/2017 zo dňa 3.4.2017 po 2,-Eurá za m2, tj. pre predávajúcich nasledovne: 

pre Doc. Ing. DrSc. Jána Dudáša rod. Dudáša 498,-EUR, slovom štyristodeväťdesiatosem euro. 

pre Michala Kluku rod. Kluku 254,-EUR, slovom dvestopäťdesiatštyri euro.  

pre Jána Kysela rod. Kysela, 128,-EUR, slovom stodvadsaťosem euro. 

pre Danušu Zvarovú rod. Húlekovú, 42,67,-EUR slovom štyridsaťdva euro, šesťdesiatsedem  

centov 

pre JUDr. Ľubicu  Korandovú  rod. Húlekovú, 42,67,-EUR slovom štyridsaťdva euro, 

šesťdesiatsedem  centov 

 

pre Ing. Zuzanu Budiskú rod. Húlekovú, 42,67,-EUR slovom štyridsaťdva euro, 

šesťdesiatsedem  centov 

 

 



pre  Annu Švábikovú rod. Buchtiakovú, 31,50,-EUR, slovom tridsaťjeden euro, päťdesiat 

centov. 

pre Ľubomíra Hubu rod. Hubu, 31,50,-EUR, slovom tridsaťjeden euro, päťdesiat centov. 

 

pre  Ľubomíru Pilátikovú rod. Lehotskú, 31,50,-EUR, slovom tridsaťjeden euro, päťdesiat 

centov. 

 

pre Ing. Jaroslava Pobehu rod. Pobehu, 31,50,-EUR, slovom tridsaťjeden euro, päťdesiat 

centov. 

IV. 

Predávajúci vyhlasujeme, že na prevádzaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, vecné 

bremená ani iné právne povinnosti. 

V. 

Kupujúci vyhlasujeme, že so stavom kupovaných nehnuteľností sme boli riadne oboznámení 

ich obhliadkou, na mieste samom.  

VI. 

Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinky 

nadobudnutia vlastníckeho práva vzniknú dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva  na 

Okresnom úrade Dolný Kubín, katastrálnom odbore. 

VII. 

     Účastníci prehlasujeme, že táto zmluva  sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi 

prejavmi našej skutočnej vôle, že zmluvu sme neuzavreli v tiesni ani v omyle, a že o obsahu 

zmluvy  sme sa dohodli úplne tak, aby nedošlo medzi nami k rozporom, na znak čoho zmluvu 

vlastnoručne podpisujeme, pričom berieme na vedomie, že podpis na všetkých vyhotoveniach 

zmluvy, podlieha úradnému osvedčeniu. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade chýb v písaní 

alebo počítaní alebo iných zrejmých nesprávností po podaní návrhu na vklad vykoná opravu 

zmluvy  kupujúci a to doložkou pod skončeným textom podľa  § 42 ods. 4 zák. č. 162/1995 Z.z. 

o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom 

znení.  

 

VIII. 

Na základe tejto zmluvy možno vykonať v katastri nehnuteľností, v kat. území Veličná 

nasledovný zápis: 

 

Do A-LV: CKN parc.č. 133/81-orná pôda o výmere 249 m2 

                           parc.č. 133/80-orná pôda o výmere 127 m2     

                           parc.č. 133/79-orná pôda o výmere 64 m2 

                           parc.č. 133/78-orná pôda o výmere 64 m2 

                           parc. č.133/77-orná pôda o výmere 63 m2 

 

do B-LV: Obec Veličná č. 162, 027 54 Veličná, IČO: 00314960- v celosti 

 

 

vo Veličnej........................ 

 

 

............................................                                                       .......................................... 

Doc. Ing. DrSc. Ján Dudáš                                                                Obec Veličná   

                                                                                                               Zastúpená 

                                                                                                     Ing. Danielom Laurom 



                                                                                                            starostom obce 

........................................... 

Michal Kluka  

 

 

............................................ 

Ján Kysel  

 

 

............................................ 

Danuša Zvarová  

 

 

........................................ 

JUDr. Ľubica Korandová  

 

 

....................................... 

Ing. Zuzana Budiská 

 

 

........................................ 

Anna Švábiková  

 

 

..................................... 

Ľubomír Huba 

 

 

....................................... 

Ľubomíra Pilátiková  

 

 

........................................ 

Ing. Jaroslav Pobeha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obec Veličná č. 162, 027 54 Veličná, IČO: 00314960, zastúpená Ing. Danielom Laurom, 

starostom obce 

 

 

 

 

V Dolnom Kubíne........................ 

 

Okresný úrad Dolný Kubín 

Katastrálny odbor 

Obrancov mieru 1774/12 

Dolný Kubín 

 

Vec: návrh na vklad do katastra 

 

Podpísaní účastníci kúpnej zmluvy a zmluvy navrhujeme týmto Okresnému úradu Dolný 

Kubín, katastrálny odbor, aby rozhodol o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

Ide o prevod nehnuteľností v kat. území Veličná,  popísaných v kúpnej zmluve. 

 

Súčasne prehlasujeme, že účastníci zmluvy sme oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, 

zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny 

úkon je urobený v predpísanej forme. Preto navrhujeme, aby Okresný úrad, katastrálny odbor 

v  Dolnom Kubíne vydal rozhodnutie, ktorým vklad povoľuje. 

 

 

 

 

..........................................    .......................................            .............................................. 

Doc. Ing. DrSc. Ján Dudáš              Ján Kysel   Obec Veličná   

Zastúpená Ing. Danielom Laurom 

                                                                                                               starostom obce                                               

.......................................    ...........................................     

      Michal Kluka    Ing. Zuzana Budiská   

 

 

.......................................        .........................................  

     Danuša Zvarová   JUDr. Ľubica Korandová  

 

 

.......................................       ....................................... 

     Anna Švábiková       Ing. Jaroslav Pobeha 

 

 

......................................        ....................................... 

     Ľubomír Huba  Ľubomíra Pilátiková  

 

 

Prílohy: 2x KZ 

              66,- Eur 



              Výpis z uznesenia. 


