
K  Ú  P  N  A       Z  M  L  U  V A 
 
ktorú v súlade s ust. § 43 a nasl.  a  §  588  a nasl.  Občianskeho zákonníka uzatvárajú medzi 
sebou jej podpisom z jednej strany 
 
 
 O b e c     B á t k a ,   980 21  Bátka,     IČO: 00318604,    DIČ 2021293197, 
            zastúpená pri tomto právnom úkone starostom obce pánom Zoltánom  M á c s o m, 
            nar.09.09.1954,  bytom Bátka č.12 
                     ďalej len    p r e d á v a j ú c i, 
 
a z druhej strany 
1/ Szabolcs  K o v á c s,  rod.Kovács,    nar.27.05.1981,    rod.č. 81-05-27/8181 
    trvale bytom   980 21  Bátka č.254,   št.občan SR, 
    a jeho manželka 
    Mgr.Agnesa  K o v á c s,   rod.Žilková, nar.16.08.1979,  rod.č. 79-58-16/8174 
    trvale bytom   980 21  Bátka č.254,  št.občianka SR, 
 
2/ František C z a k ó,  rod.Czakó,     nar.26.04.1965,    rod.č. 65-04-26/6318 
    trvale bytom    980 21  Bátka č.263,  št.občan SR, 
 
3/ Vojtech   G á l ,   rod.Gál,    nar.03.09.1964,   rod.č.  64-09-03/6667 
    trvale bytom   980 21   Bátka č.252,   št.občan SR, 
 
4/ Ján   F u r m a n ,  rod.Furman,    nar.02.04.1974,    rod.č.74-04-02/8170 
    trvale bytom    980 21  Bátka č.258,   št. občan SR, 
 
5/ Otto   M á c s ,    rod.Mács,    nar.01.05.1964,   rod.č. 64-05-01/6915 
    trvale bytom    980 21  Bátka č.257,    št.občan SR, 
 
6/ Oto   R u s z ó,  rod.Ruszó,  nar.09.08.1966,   rod.č. 66-08-09/6308 
    trvale bytom    980 21  Bátka č.259,   št.občan SR, 
    a jeho manželka 
    Monika  R u s z ó o v á,   rod.Farkašová,   nar.01.01.1973,  rod.č.73-51-01/8169 
    trvale bytom   980 21  Bátka č.259,   št.občianka SR, 
 
7/ Milan  B a r á t ,  rod.Barát,    nar.25.04.1967,   rod.č.67-04-25/6537 
    trvale bytom    980 21  Bátka  č.260,   št.občan SR, 
 
8/ Martin   P s o t k a ,   rod.Psotka ,   nar.25.12.1971,   rod.č. 71-12-25/8175 
    trvale bytom   980 21  Bátka č.261,   št.občan SR, 
 
9/ Mgr.Agnesa  G y u r á n o v á,  rod.Gyuránová,  nar.15.01.1988,  rod.č.88-51-15/8492 
    trvale bytom    980 21  Bátka č.262,    št.občianka SR, 
 
10/ Ján   S a l a i  ,   rod.Salai,   nar.06.11.1965,    rod.č. 65-11-06/6265 
      trvale bytom   980 21  Bátka č.255,   št.občan SR, 
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11/ Tomáš   B a l á z s,  rod.Balázs,   nar.27.03.1988,   rod.č. 88-03-27/8484 
      trvale bytom    980 21  Bátka č.253,  št.občan SR,    
      a jeho brat 
      Michal  B a l á z s,  rod.Balázs,    nar.07.07.1992,   rod.č. 92-07-07/8430 
     trvale bytom    980 21  Bátka č.178/5,  št.občan SR, 
 
12/ Miroslav   F e d o r ,  rod.Fedor,    nar.08.11.1978,   rod.č. 78-11-08/8967 
      trvale bytom   980 21  Bátka č.271,   št.občan SR, 
 
13/ Peter   G á l ,   rod.Gál,    nar.24.05.1969,   rod.č. 69-05-24/8185 
      trvale bytom    980 21  Bátka 270,   št.občan SR, 
 
14/ Gejza   B o d n á r ,  rod.Bodnár, nar.06.07.1951,   rod.č. 51-07-06/354 
      trvale bytom    980 21  Bátka č.264,  št.občan SR, 
      a jeho manželka 
      Mária   B o d n á r o v á ,  rod.Porubská,  nar.30.04.1952,  rod.č. 52-54-30/150 
      trvale bytom    980 21  Bátka č.264,    št.občianka SR, 
 
15/ Július   P l á n k a ,   rod.Plánka,  nar. 04.07.1964,   rod.č. 64-07-04/6107,  
      trvale bytom   980 21  Bátka č.268,   št.občan SR, 
 
16/ Juraj  F u r m a n  ,  rod.Furman, nar.07.05.1961,  rod.č. 61-05-07/6725 
      trvale bytom    980 21  Bátka č.267,  št.občan SR, 
      a jeho manželka 
      Ildikó  F u r m a n o v á,   rod.Miková,   nar.08.05.1966,   rod.č. 66-55-08/6020 
      trvale bytom  980 21  Bátka č.267,  št.občianka SR, 
 
17/ Ladislav   S z a b ó ,   rod.Szabó,  nar.19.10.1967,   rod.č. 67-10-19/6834 
      trvale bytom   980 21  Bátka č.266,  št.občan SR, 
 
18/ Ernest   V a r g a ,  rod.Varga,  nar.19.08.1959,   rod.č.  59-08-19/6866 
      trvale bytom   980 21  Bátka č.265,    št.občan SR, 
      a jeho manželka 
      Anna  V a r g o v á,   rod.Csernoková,   nar.11.03.1959,   rod.č. 59-53-11/6510 
      trvale bytom  980 21  Bátka č.265,  št.občianka SR, 
 
19/ Koloman   H u b a y ,  rod.Hubay,   nar.27.04.1935,  rod.č.35-04-27/800 
      trvale bytom   980 21  Bátka  č.192,  št.občan SR 
      a jeho manželka 
      Šarolta   H u b a y o v á ,  rod.Lecsöová,   nar.07.04.1942, rod.č.42-54-07/734 
      trvale bytom   980 21  Bátka č.192,   št.občianka SR. 
20/ PhDr. Zoltán  H o r v á t h, rod.Horváth, nar.30.03.1963, rod.č.63-03-30/7208 
      trvale bytom  980 21  Bátka č.195, št.občan SR 
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21/ Ladislav   P á s z t o r, rod.Pásztor, nar.22.03.1977, rod.č.77-03-22/8170 
      trvale bytom   980 21  Bátka č.106, št.občan SR 
      a jeho brat 
      Gabriel   P á s z t o r, rod.Pásztor, nar.11.12.1979, rod.č.79-12-11/8170 
      trvale bytom   980 21  Bátka č.106, št.občan SR 
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22/ Tamáš   H r i v n y á k,   rod.Hrivnyák,   nar.01.05.1986,   rod.č. 86-05-01/8488 
      trvale bytom   980 21  Bátka č.269,   št.občan SR, 
      a jeho brat 
      Peter   H r i v n y á k ,   rod.Hrivnyák,   nar.29.11.1988,   rod.č. 88-11-29/8474 
      trvale bytom   980 21  Bátka č.269,   št.občan SR, 
 
23/ Ondrej   Z s í r o s, rod.Zsíros, nar.08.08.1967,  rod.č.67-08-086627 
      trvale bytom  980 21  Bátka č.104, št.občan SR 
      a jeho manželka 
      Jolana  Z s í r o s o v á,  rod.Bánová, nar.08.11.1971,   rod.č. 71-61-08/8165 
      trvale bytom   980 21  Bátka č.104, št.občianka SR 
 
       ďalej len       k u p u j ú c i , 
dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok: 
 

I./ 
 Na základe tejto kúpnej zmluvy odpredáva predávajúca obec kupujúcim 
z nehnuteľností vedených v katastri nehnuteľností u Správy katastra v Rimavskej Sobote pre 
okres Rimavská Sobota, obec Bátka a kat.územie Bátka 

-  na liste vlastníctva č.631 
pod B č.1 v pomere k celku v 1/1-ine /v celosti/ v jej výlučnom vlastníctve v rámci parciel 
registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape : 
 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
kupujúcich  1/  Szabolcsa Kovácsa  a Mgr.Agnesy Kovácsovej, rod.Žilkovej, 
holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/12 Ostatné plochy 
vo výmere 227 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/11 
Orná pôda vo výmere   131 m2, 
 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva  kupujúceho 
2/ Františka Czakóa, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov 
 parc.č.613/82 Ostatné plochy  vo výmere 107 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých 
porastov parc.č.613/86 Orná pôda  vo výmere 74 m2,  
 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho 
3/ Vojtecha Gála, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/89 
Ostatné plochy vo výmere 46 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov 
parc.č.613/88 Orná pôda vo výmere 52 m2, 
 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho 
4/ Jána Furmana, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/90 
Ostatné plochy vo výmere 34 m2, , nezastavaný pozemok bez trvalých porastov 
parc.č.613/80 Orná pôda vo výmere 126 m2, 

 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho 
5/ Otta Mácsa, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/91 
Ostatné plochy vo výmere 31 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov 
parc.č.613/79 Orná pôda vo výmere 141 m2, 
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 - v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
kupujúcich  6/ Otta Ruszóa a Moniky Ruszóovej, rod.Farkašovej, 
holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/92 Ostatné plochy 
vo výmere 30 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/81Orná 
pôda vo výmere 107 m2, 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho 
7/ Milana Baráta, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/93 
Ostatné plochy vo výmere 29 m2, , holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov 
parc.č.613/83 Orná pôda vo výmere 93 m2, 

 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho 
8/ Martina Psotku, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/94 
Ostatné plochy vo výmere 28 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov 
parc.č.613/84 Orná pôda vo výmere 83 m2, 
 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúcej  
9/ Mgr.Agnesy Gyuránovej, rod. Gyuránovej, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých 
porastov parc.č.613/95 Ostatné plochy vo výmere 27 m2, holý, nezastavaný pozemok bez 
trvalých porastov parc.č.613/85 Orná pôda vo výmere 79 m2, 
 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho 
10/ Jána Salaiho, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/97  
Ostatné plochy vo výmere 24 m2, , holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov 
parc.č.613/22 Orná pôda vo výmere 174 m2, 
 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva súrodencov 
kupujúcich 11/ Tomáša Balázsa a Michala Balázsa, holý, nezastavaný pozemok bez 
trvalých porastov  parc.č.613/98 Ostatné plochy vo výmere 23 m2, holý, nezastavaný 
pozemok bez trvalých porastov  parc.č.613/87 Orná pôda vo výmere 62 m2, 
 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho 
12/ Miroslava Fedora, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/104 
Ostatné plochy vo výmere 129 m2, 
 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho 
13/ Petra Gála, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/106 
Ostatné plochy vo výmere 109 m2, 
 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
kupujúcich 14/ Gejzu Bodnára  a Márie Bodnárovej, rod.Porubskej, holý, nezastavaný 
pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/108 Ostatné plochy  vo výmere 85 m2, 
 holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/117 Zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere  38 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov 
parc.č.613/111 Orná pôda  vo výmere 66 m2, 
 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho 
15/ Júliusa Plánku, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/110 
Ostatné plochy vo výmere 70 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov 
parc.č.613/103 Orná pôda vo výmere 132 m2, 
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 - v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
kupujúcich 16/ Juraja Furmana a Ildikó Furmanovej, rod.Mikovej, holý, nezastavaný 
pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/113 Ostatné plochy vo výmere 60 m2, 
holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/101 Orná pôda 
 vo výmere 183 m2, 
 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho 
17/ Ladislava Szabóa, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/116 
Ostatné plochy vo výmere 45 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov 
parc.č.613/120 Zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 11 m2, holý, nezastavaný 
pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/102 Orná  pôda  vo výmere 182 m2, 

 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
kupujúcich 18/ Ernesta Vargu a  Anny  Vargovej,   rod.Csernokovej,   holý, nezastavaný 
pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/118 Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
 32 m2, holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/28 Orná pôda výmere 
356 m2, 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
kupujúcich 19/ Kolomana Hubayho a Šarolty Hubayovej, rod.Lecsőovej, holý, 
nezastavaný pozemok bez trvalých porastov parc.č.773/2 vo výmere 69 m2. 
 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho 
20/ PhDr. Zoltána  H o r v á t ha,  holý, nezastavaný pozemok bez trvalých porastov 
parc.č.143 Záhrada vo výmere 204 m2,  
 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva súrodencov 
kupujúcich  21/ Ladislava Pásztora a Gabriela Pásztora, holý, nezastavaný pozemok bez 
trvalých porastov parc.č.613/115 Orná pôda vo výmere 54 m2,  

  
 - v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva súrodencov 
kupujúcich 22/ Tamáša Hrivnyáka a Petra Hrivnyáka, holý, nezastavaný pozemok bez 
trvalých porastov parc.č.613/109 Ostatné plochy vo výmere 78 m2, holý, nezastavaný 
pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/119 Orná pôda vo výmere 20 m2, 
 
 - v pomere k celku v 1/1-ine do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
kupujúcich  23/ Ondreja   Zsírosa    a Jolany  Zsírosovej, rod.Bánovej  holý, nezastavaný 
pozemok bez trvalých porastov parc.č.613/107 Orná pôda vo výmere 108 m2, 

 
 

II. / 
 

 Kupujúci odkupujú od predávajúcej obce celé nehnuteľnosti označené  
v článku I./ tejto kúpnej zmluvy: 
 
 - kupujúci     1/ Szabolcs Kovács a Mgr.Agnesa Kovács, rod.Žilková,  
C-KN parc.č.613/12 Ostatné plochy vo výmere 227 m2 v pomere k celku v 1/1-ine  
C-KN parc.č.613/11 Orná pôda        vo výmere 131 m2 v pomere k celku v 1/1-ine 
do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 
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 - kupujúci     2/ František Czakó, 
C-KN parc.č.613/82 Ostatné plochy  vo výmere 107 m2 v pomere k celku v 1/1-ine 
C-KN parc.č.613/86 Orná pôda  vo výmere 74 m2 v pomere k celku v 1/1-ine 
do výlučného vlastníctva kupujúceho,  
 
 - kupujúci     3/ Vojtech Gál,  
C-KN parc.č.613/89 Ostatné plochy vo výmere 46 m2 v pomere k celku v 1/1-ine 
C-KN parc.č.613/88 Orná pôda        vo výmere 52 m2 v pomere k celku v 1/1-ine 
do výlučného vlastníctva kupujúceho, 
 
 - kupujúci     4/ Ján Furman,  
C-KN parc.č.613/90 Ostatné plochy  vo výmere 34 m2 v pomere k celku v 1/1-ine 
C-KN parc.č.613/80 Orná pôda       vo výmere 126 m2 v pomere k celku v 1/1-ine 
 do výlučného vlastníctva kupujúceho, 
 
 - kupujúci     5/ Otto Mács,  
C-KN parc.č.613/91 Ostatné plochy vo výmere 31 m2 v pomere k celku v 1/1-ine  
C-KN parc.č.613/79 Orná pôda      vo výmere 141 m2 v pomere k celku v 1/1-ine 
do výlučného vlastníctva kupujúceho, 
 
 - kupujúci     6/ Oto Ruszó a Monika Ruszóová, rod.Farkašová,  
C-KN parc.č.613/92 Ostatné plochy vo výmere 30 m2 v pomere k celku v 1/1-ine 
C-KN parc.č.613/81Orná pôda        vo výmere 107 m2 v pomere k celku v 1/1-ine 
do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 
 
 - kupujúci     7/ Milan Barát, 
C-KN parc.č.613/93 Ostatné plochy vo výmere 29 m2 v pomere k celku 1/1-ine do  
C-KN parc.č.613/83 Orná pôda        vo výmere 93 m2 v pomere k celku 1/1-ine do 
výlučného vlastníctva kupujúceho, 
 
 - kupujúci     8/ Martin Psotka,  
C-KN parc.č.613/94 Ostatné plochy vo výmere 28 m2 v pomere k celku 1/1-ine  
C-KN parc.č.613/84 Orná pôda       vo výmere 83 m2, v pomere k celku 1/1-ine 
do výlučného vlastníctva kupujúceho, 
 
 - kupujúci     9/ Mgr.Agnesa Gyuránová, rod.Gyuránová,  
C-KN parc.č.613/95 Ostatné plochy vo výmere 27 m2 v pomere k celku 1/1-ine 
C-KN parc.č.613/85 Orná pôda        vo výmere 79 m2  v pomere k celku 1/1-ine 
do výlučného vlastníctva kupujúcej, 
 
 - kupujúci    10/ Ján Salai,  
C-KN parc.č.613/97 Ostatné plochy vo výmere 24 m2, v pomere k celku 1/1-ine  
C-KN parc.č.613/22 Orná pôda      vo výmere 174 m2, v pomere k celku 1/1-ine 
do výlučného vlastníctva kupujúceho, 
 
 - kupujúci    11/ Tomáš Balázs a Michal Balázs, 
C-KN parc.č.613/98 Ostatné plochy vo výmere 23 m2 v pomere k celku 1/1-ine  
C-KN parc.č.613/87 Orná pôda        vo výmere 62 m2 v pomere k celku 1/1-ine 
do bezpodielového spoluvlastníctva súrodencov,  
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 - kupujúci     12/ Miroslav Fedor,  
C-KN parc.č.613/104 Ostatné plochy vo výmere 129 m2 v pomere k celku 1/1-ine  
do výlučného vlastníctva kupujúceho, 
 
 - kupujúci    13/ Peter Gál,  
C-KN parc.č.613/106 Ostatné plochy vo výmere 109 m2 v pomere k celku 1/1-ine  
do výlučného vlastníctva kupujúceho, 
 
 - kupujúci    14/ Gejza Bodnár a Mária Bodnárová, rod.Porubská,  
C-KN parc.č.613/108 Ostatné plochy vo výmere 85 m2 v pomere k celku 1/1-ine  
C-KN parc.č.613/117 Zastavané plochy a nádvoria  vo výmere  38 m2 v pomere k celku  
C-KN parc.č.613/111 Orná pôda  vo výmere 66 m2 v pomere k celku 1/1-ine 
do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov,  
 
 - kupujúci    15/ Július Plánka,  
C-KN parc.č.613/110 Ostatné plochy vo výmere 70 m2 v pomere k celku 1/1-ine  
C-KN parc.č.613/103 Orná pôda      vo výmere 132 m2 v pomere k celku 1/1-ine  
do výlučného vlastníctva kupujúceho, 
 
 - kupujúci    16/ Juraj Furman a Ildikó Furmanová, rod.Miková, 
C-KN parc.č.613/113 Ostatné plochy vo výmere 60 m2 v pomere k celku 1/1-ine 
C-KN parc.č.613/101 Orná pôda      vo výmere 183 m2 v pomre k celku 1/1-ine 
do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 
 
 - kupujúci     17/ Ladislav Szabó,  
C-KN parc.č.613/116 Ostatné plochy vo výmere 45 m2 v pomere k celku 1/1-ine 
C-KN parc.č.613/120 Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2 v pomere k celku 
1/1-ine, C-KN  parc.č.613/102 Orná  pôda  vo výmere 182 m2 v pomere k celku 1/1-ine 
 do výlučného vlastníctva kupujúceho, 
 
 - kupujúci     18/ Ernest Varga a Anna Vargová, rod.Csernoková 
C-KN parc.č.613/118 Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2 v pomere k celku 
1/1-ine, C-KN parc.č.613/28 Orná pôda výmere 356 m2 v pomere k celku 1/1-ine 
do výlučného vlastníctva kupujúceho, 
 
 - kupujúci     19/ Koloman Hubay a Šarolta Hubayová, rod.Lecsőová, 
C-KN parc.č.773/2 Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2 v pomere k celku 1/1-
ine  do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov.   
 
 - kupujúci    20/ PhDr. Zoltán  Horváth,  , C-KN parc.č.143 Záhrady vo výmere 
204 m2 v pomere k celku 1/1-ine do výlučného vlastníctva kupujúceho 
 
 - kupujúci   21/ Ladislav Pásztor a Gabriel Pásztor,  C-KN parc.č.613/115 
 Orná pôda vo výmere 54 m2 v pomere k celku 1/1-ine do bezpodielového 
spoluvlastníctva kupujúcich,  
 - kupujúci    22/ Tamáš Hrivnyák a Peter Hrivnyák,  
C-KN parc.č.613/109 Ostatné plochy vo výmere 78 m2 v pomere k celku 1/1-ine  
C-KN parc.č.613/119 Orná pôda        vo výmere 20 m2 v pomere k celku 1/1-ine 
do bezpodielového spoluvlastníctva súrodencov, 
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 - kupujúci   23/ Ondrej   Zsíros    a Jolana  Zsírosová, rod.Bánová, C-KN 
parc.č.613/107 Orná pôda vo výmere 108 m2, v pomere k celku 1/1-ine 
do svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov,   
 
 

III./ 
 
 Kúpna cena bola stanovená podľa znaleckého posudku a schválená obecným 
zastupiteľstvom uznesením č.14/2014 zo dňa 25.06.2014 a na základe dohody účastníkov 
zmluvy na sume 6371,10 €, slovom: Šesťtisíctristosedemdesiatjeden 10/100 Eur, a z ktorej 
podiel kupujúcich  1/ Szabolcsa Kovácsa a Mgr.Agnesy Kovácsovej, rod.Žilkovej, 
predstavuje sumu 661,85 €,    2/ Františka Czakó predstavuje sumu 330,35 €,  3/ Vojtecha 
Gála predstavuje sumu 172,30 €,  4/ Jána Furmana predstavuje sumu 258,70 €, 5/ Otta Mácsa 
predstavuje sumu 275,05 €,  6/ Otta Ruszóa a Moniky Ruszóovej, rod.Farkašovej, predstavuje 
sumu 222,00 €,  7/ Milana Baráta predstavuje sumu 198,95 €,   8/ Martina Psotku predstavuje 
sumu 181,90 €,  9/ Mgr.Agnesy Gyuránovej, rod.Gyuránovej predstavuje sumu 173,85 €,  
10/ Jána Salaiho predstavuje sumu 310,20 €,  11/Tomáša Balázsa a Michala Balázsa 
predstavuje sumu 140,15 €,  12/ Miroslava Fedora predstavuje sumu 264,45 €,  13/ Petra Gála 
predstavuje sumu 223,45 €, 14/ Gejzu Bodnára a Márie Bodnárovej, rod.Porubskej 
predstavuje sumu 351,15 €, 15/ Júliusa Plánku predstavuje sumu 341,50 €,  16/ Juraja 
Furmana a Ildikó Furmanovej, rod.Mikovej predstavuje sumu 397,50 €,  17/ Ladislava Szabóa 
predstavuje sumu 387,80 €,  18/ Ernesta Vargu a Anne Vargovej, rod.Csernokovej 
predstavuje sumu 599,60 €,  19/ Kolomana Hubayho a Šarolty Hubayovej, rod.Lecsőovej 
predstavuje sumu 141,45 €, 20/ PhDr.Zoltán Horváth predstavuje sumu 306,00 €, 21/ 
Ladislava Pásztora a Gabriela Pásztora predstavuje sumu 81,00 €, 22/Tamáša Hrivnyáka 
a Petra Hrivnyáka predstavuje sumu 189,90 €, 23/ Ondreja Zsírosa a Jolany Zsírosovej, 
rod.Bánovej predstavuje sumu 162,00 €. 
 
 Takto vzájomne dohodnutá celková kúpna cena už bola vyplatená predávajúcej obci 
zo strany kupujúcich podľa výšky ich podielov z nej v celosti a v hotovosti ešte pred 
vyhotovením tejto kúpnej zmluvy do pokladne obecného úradu. 
 

IV./ 
 

 Predávajúca obec ručí za vlastníctvo a za bezbremennosť prevádzaných nehnuteľností 
a kupujúci prehlasujú, že stav predmetu prevodu poznajú a že tento od predávajúcej obce aj 
v stave, v akom sa nachádza ku dňu vyhotovenia tejto kúpnej zmluvy, do svojho vlastníctva 
spôsobom uvedeným v jej čl. II./ odkupujú. 
 
 

V./ 
 
 Kupujúci berú na vedomie poučenie o tom, že zo strany predávajúcej obce im na 
základe tejto kúpnej zmluvy odpredávané nehnuteľnosti v kat.území Bátka spôsobom 
uvedeným v jej čl. II./ nadobudnú do svojho vlastníctva až vkladom vlastníckeho práva v ich 
prospech do katastra nehnuteľností vedeného na odbore katastrálnom Okresného úradu  
v Rimavskej Sobote  pre kat.územie Bátka, ktorým rozhodnutím o vklade táto kúpna zmluva 
nadobudne účinnosť. 
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VI./ 
 

 Trovy spojené s vyhotovením tejto kúpnej zmluvy a s jej predložením na vkladové 
konanie uhradí predávajúca obec. 
 
 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 
uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, úkon je urobený v predpísanej forme, 
sú oprávnení nakladať s nehnuteľnosťami, ich prejavy vôle sú dostatočne určité 
a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťami nie je 
obmedzené, zmluva neodporuje zákonu, neobchádza ho a neprieči sa dobrým mravom, 
zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 
 
V Rimavskej Sobote, dňa  10.november 2014 
 
 
 
Za predávajúcu obec:      K u p u j ú c i : 
 
 
 
..............................................................   ................................................... 
Zoltán Mács, starosta Obce Bátka     Szabolcs Kovács, 
 
 
        ....................................................... 
        Mgr.Agnesa Kovács, rod.Žilková 
 
 
        ........................................................ 
        František Czakó 
 
 
        ....................................................... 
        Vojtech Gál 
 
 
        ........................................................ 
        Ján Furman 
 
 
        ........................................................ 
        Otto Mács 
 
 
        ........................................................ 
        Oto Ruszó 
 
 
        ........................................................ 
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        ........................................................
        Milan Barát 
 
 
        ........................................................ 
        Martin Psotka 
 
 
        ........................................................ 
        Mgr.Agnesa Gyuránová 
 
 
        ........................................................ 
        Ján Salai 
 
 
        ........................................................ 
        Tomáš Balázs 
 
 
        ........................................................ 
        Michal Balázs 
 
 
        ........................................................ 
        Mirosla Fedor 
 
 
        ........................................................ 

          Peter Gál 
 
 
        ........................................................ 
        Gejza Bodnár 
 
 
        ........................................................ 
        Mária Bodnárová, rod.Porubská 
 

         
        ........................................................ 
        Július Plánka 
 
 
        ........................................................ 
        Juraj Furman 
 
 
        ........................................................ 
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        ........................................................ 
        Ladislav Szabó 
 
 
        ........................................................ 
        Ernest Varga 
 
 
        ....................................................... 
        Anna Vargová 
 
 
        ........................................................ 
        Koloman Hubay 
 
 
        ........................................................ 
        Šarolta Hubayová, rod.Lecsöová 
 
 
        ........................................................ 
        PhDr.Zoltán Horváth 
 
 
        ........................................................ 
        Ladislav Pásztor 
 
 
        ........................................................ 
        Gabriel Pásztor 
 
 
        ........................................................ 
        Tamáš Hrivnyák 
 
 
        ........................................................ 
        Peter Hrivnyák 
 
 
        ........................................................ 
        Ondrej Zsíros 
 
 
        ........................................................ 
        Jolana Zsírosová, rod.Bánová 
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