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Zmluva o zrušení predkupného práva 

uzavretá podľa zákona 40/1964 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: 

 

1. Oprávnený z predkupného práva: 

Obec Biskupice 

Sídlo:   Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice 

IČO:   00647985 

DIČ:   2021097199 

zastúpená:  Ing. Ladislavom Noskóm, starostom obce 

peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s. 

Číslo účtu:  SK54 0200 0000 0000 1282 6352 

a 

2. Povinní z predkupného práva: 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko: Elek Horváth, rod. Horváth 

Dátum narodenia:    30.07.1990 

Rodné číslo:     XXXXXXXXXX 

Adresa trvalého pobytu:   Biskupická 53/114, 986 01 Biskupice 

a manželka  

Meno a priezvisko, rodné priezvisko: Katarína Horváthová, rod. Danyiová 

Dátum narodenia:    19.08.1990 

Rodné číslo:     XXXXXXXXXX 

Adresa trvalého pobytu:   Biskupická 53/114, 986 01 Biskupice 

 

Článok I. 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je zrušenie predkupného práva na nasledovné nehnuteľnosti: 

 

 pozemok registra „C“ s parcelným číslom 462 o výmere 271 m2 – druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria v bezpodielovom spoluvlastníctve povinných v podiele 1/1 

v katastrálnom území Biskupice, 

 pozemok registra „C“ s parcelným číslom 463/1 o výmere 305 m2 – druh pozemku: 

ostatné plochy v bezpodielovom spoluvlastníctve povinných v podiele 1/1 

v katastrálnom území Biskupice, 

 pozemok registra „C“ s parcelným číslom 463/2 o výmere 161 m2 – druh pozemku: 

záhrady v bezpodielovom spoluvlastníctve povinných v podiele 1/1 v katastrálnom 

území Biskupice, 

 stavba rodinný dom so súpisným číslom 211, nachádzajúci sa na pozemku parcela 

registra „C“ s parcelným číslom 462 v bezpodielovom spoluvlastníctve povinných 

v podiele 1/1 v katastrálnom území Biskupice. 
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Ktorá ku dňu podpisu tejto zmluvy je evidovaná na Okresnom úrade Lučenec, Katastrálnom 

odbore, katastrálne územie Biskupice na LV č. 1634 na základe kúpnej zmluvy a zmluvy 

o predkupnom páve V-1108/2018. Na základe tejto zmluvy Čl. VII bolo zriadené 

predkupné právo v prospech Obce Biskupice. 

Článok II. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zrušení predkupného práva na nehnuteľnosti uvedené 

v Článku I. tejto zmluvy a to dňom vydania rozhodnutia Okresným úradom Lučenec, 

Katastrálnym odborom. Oprávnená osoba na základe uznesenia Obecného 

zastupiteľstva v Biskupiciach č. 21/2018 zo dňa 13.06.2018 u povinných dáva súhlas 

o výmaz predkupného práva, ktorý je vyznačený na Liste vlastníctva č. 1634 v časti C 

– ťarchy: Predkupné právo spočívajúce v práve predtým ponúknuť na predaj v prípade 

prevodu nehnuteľností: pozemky registra CKN p.č. 462, 463/1, 463/2, a rodinný dom 

s.č. 211 na pozemku registra CKN p.č. 462, v prospech oprávneného: Obec Biskupice, 

IČO: 00647985, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice, č.V-1108/2018 z 17.05.2018-

71/18. 

 

Článok III. 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, 

zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si 

prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. Táto zmluva bola 

vyhotovená na Obecnom úrade v Biskupiciach v štyroch vyhotoveniach. 

 

 

V Biskupiciach, dňa 14.06.2018 

 

 

Oprávnený:      Povinní: 

 

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

          Ing. Ladislav Noskó          Elek Horváth, rod. Horváth 

 

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

                                                                                  Katarína Horváthová, rod. Danyiová 

 

 


