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                                                                     Kúpna zmluva 

Zmluvné strany: 

 

Kupujúci:  

                 Obec Veľopolie 

                 IČO: 00323748 

                 Zastúpená starostkou obce Veľopolie Ing. Klapáčová Valéria  

                 067 31 Udavské 

 

 

Predávajúci:   

  
  
1. ONDRUŠOVÁ Milada r. Hanuščáková MUDr 

 

2. Harvan Jozef r. Harvan,  

 

3. VALIGOVÁ Jana r.Židová, Ing,  

 

4. Chmeľová Mária r. Mitalová,  

 

5. Hudáková Verona r. Mitalová 

 

6. Sivčová Renáta r. Chmeľová 

 

7. Chmeľ Peter r. Chmeľ 

 

8. Behún Ján, rodený Behún 

 

9. Muravský Ján, rodený Muravský 

 

10. Behún Ján, rodený Behún,  

 

11. Sabolová Agáta, rodená Kuľusová 

 

12. Kačurová Gabriela, rodená Kuľusová,  

 

13. Kuľus Ján, rodený Kuľus,  

 

14. Behúnová Daniela, rodená Rejtová 

 

15. Mudríková Katarína Ing., rodená Kulanková,  

 

16. Franková Božena, rodená Hrinová,  

 

17. Horváthová Gabriela, rodená Hrinová,  

 

18. Boňková Marta, rodená Hrinová,  

 

19. Hrin Peter, rodený Hrin,  
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20. Behún Martin, rodený Behún,  

 

21. Behún Ján, rodený Behún,  

 

22. Behún Tomáš, rodený Behún,  

 

23. Hrinová Verona , rodená Behúnová,  

 

24. Behún Peter , rodený Behún,  

 

25. Harvan Dušan, rodený Harvan, a Harvanová Anna,  

 

26. Sivčová Renáta, rodená Chmeľová,  

 

27. Svetlíková Beáta Ing. , rodená Behúnová,  

 

28. Behúnová Anna, rodená Veľasová,  

 

29. Hrin Stanislav, rodený Hrin,  

 

30. Čurilla Ján, rodený Čurilla 

 

31. Sklenčárová Valéria, rodená Krídlová,  

 

32. Levická Slávka JUDr., rodená Sklenčárová,  

 

33. Sklenčár Jozef, rodený Sklenčár,  

 

34. Čabalová Ľudmila, rodená Sklenčárová,  

 

35. Janošová Mária, rodená Sklenčárová,  

 

36. Janošov Miroslav Ing., rodený Janošov,  

 

37. Klapáčová Valéria, rodená Janošová 

 

38. Behún Štefan ,rodený Behún a Verona Behúnová, rodená Mandzáková,  

 

39. Čurilla Jozef, rodený Čurilla, a Daniela Čurillová, rodená Behúnová 

 

40. Ivanecká Regína, rodená Hlubiková,  

 

41. Kopeščanský Lukáš, rodený Kopeščanský,  

 

42. Kopeščanská Lucia, rodená Kopeščanská,  

 

43. Lukáč Miroslav Ing. , rodený Lukáč,  

 

44. Lukáčová Katarína Ing. , rodená Lukáčová,  

 

45. LABANC  Marián, rodený Labanc   

 

 

 



3 

 

uzatvárajú dňa 18.01.2016  túto, 

                                                     kúpnu zmluvu 

                                                                     I.  
 

- Predávajúci  LABANC  Marián,                                                                , je  výlučným vlastníkom  parcely C 

KN  114/2, orná pôda o výmere 429m,² C KN  114/3 zastavané plochy a nádvoria  o výmere 559 m,² v  k. ú. Veľopolie , 

zapísané na LV č. 422 , na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca ONDRUŠOVÁ Milada r. Hanuščáková MUDr                                                                   , 
je  výlučným vlastníkom  parcely C KN  115/1, orná pôda o výmere 408m², v C KN  115/2, orná pôda o výmere 473m²,  k. ú. 

Veľopolie , zapísané na LV č. 363 , na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Harvan Jozef r. Harvan,                                                            , je podielovým spoluvlastníkom 

pod B3  v podiele  1/6  parcely C KN 116/1, orná pôda o výmere 501 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 510, na OÚ 

Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca VALIGOVÁ Jana Ing. r. Židová,                                                           , je  výlučným 

vlastníkom  parcely  C KN  116/2, orná pôda o výmere 435m², C KN  119/11, t.t.p.  o výmere 619m², k. ú. Veľopolie , zapísané 

na LV č. 432 , na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Chmeľová Mária r. Mitalová,                                                               ,je podielovým 

spoluvlastníkom pod B1   v podiele  5/16  parcely E  KN 117/202, orná pôda o výmere 51 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV 

č. 214, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Hudáková Verona r. Mitalová                                                         ,je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B2   v podiele  11/32  parcely E  KN 117/202, orná pôda o výmere 51 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na 

LV č. 214, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Sivčová Renáta r. Chmeľová,                                                          je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B3   v podiele  11/64  parcely E  KN 117/202, orná pôda o výmere 51 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na 

LV č. 214, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Chmeľ Peter r. Chmeľ                                                                je podielovým spoluvlastníkom  

pod B3   v podiele  11/64  parcely E  KN 117/202, orná pôda o výmere 51 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 214, na OÚ 

Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Behún Ján, rodený Behún,                                                                je  podielovým 

spoluvlastníkom  pod B1   v podiele  1/15  parcely E  KN 118/1, orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV 

č. 207, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Muravský Ján, rodený Muravský,                                                    je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B6   v podiele  1/15  parcely E  KN 118/1, orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV 

č. 207, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Behún Ján, rodený Behún,                                                                 je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B7   v podiele  1/60  parcely E  KN 118/1, orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV 

č. 207, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Sabolová Agáta, rodená Kuľusová,                                                  je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B8   v podiele  4/240  parcely E  KN 118/1, orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na 

LV č. 207, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Kačurová Gabriela, rodená Kuľusová,                                                                  je 

podielovým spoluvlastníkom  pod B9   v podiele  2/240  parcely E  KN 118/1, orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č. 207, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Kuľus Ján, rodený Kuľus,                                                                 je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B10   v podiele  2/240  parcely E  KN 118/1, orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na 

LV č. 207, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Behúnová Daniela, rodená Rejtová,                                                 je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B11   v podiele  1/60  parcely E  KN 118/1, orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na 

LV č. 207, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Mudríková Katarína Ing., rodená Kulanková,                                                     je 

podielovým spoluvlastníkom  pod B13  v podiele  1/15  parcely E  KN 118/1, orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č. 207, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Franková Božena, rodená Hrinová,                                                 je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B14  v podiele  1/60  parcely E  KN 118/1, orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV 

č. 207, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Horváthová Gabriela, rodená Hrinová,                                                                je 

podielovým spoluvlastníkom  pod B15  v podiele  1/60  parcely E  KN 118/1, orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č. 207, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Boňková Marta, rodená Hrinová,                                                    je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B16  v podiele  1/60  parcely E  KN 118/1, orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV 

č. 207, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 
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- Predávajúci Hrin Peter, rodený Hrin,                                                                    je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B17   v podiele  1/60  parcely E  KN 118/1, orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na 

LV č. 207, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Behún Martin, rodený Behún,                                                   je podielovým spoluvlastníkom  

pod B1   v podiele  1/5  parcely E  KN 118/2, orná pôda o výmere 1347 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 196, na OÚ 

Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Behún Ján, rodený Behún,                                                                 je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B2   v podiele  1/5  parcely E  KN 118/2, orná pôda o výmere 1347 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV 

č. 196, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Behún Tomáš, rodený Behún,                                                          je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B3   v podiele  1/5  parcely E  KN 118/2, orná pôda o výmere 1347 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV 

č. 196, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Hrinová Verona , rodená Behúnová,                                                je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B4   v podiele  1/5  parcely E  KN 118/2, orná pôda o výmere 1347 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV 

č. 196, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Behún Peter , rodený Behún,                                                             je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B5   v podiele  1/5  parcely E  KN 118/2, orná pôda o výmere 1347 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV 

č. 196, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Harvan Dušan, rodený Harvan                                                                            a Harvanová Anna,  

-  
,sú bezpodielovými spoluvlastníkmi  parcely C KN  119/3, t.t.p o výmere 1276m,²  v  k. ú. Veľopolie , zapísané na LV č. 524 , 

na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Sivčová Renáta, rodená Chmeľová,                                                          je výlučnou 

vlastníčkou   parcely C  KN 119/5, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1099 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 354, na 

OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Svetlíková Beáta Ing. , rodená Behúnová,                                                                 je 

výlučnou vlastníčkou   parcely C  KN 269/1, t.t.p.  o výmere 3047 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 243, na OÚ Humenné 

-odbor katastrálny. 

- Predávajúci Behún Ján, rodený Behún,                                                                                     je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B2   v podiele  ½   parcely C  KN 269/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 877 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č. 96, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Behúnová Anna, rodená Veľasová,                                                  je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B3   v podiele  ½   parcely C  KN 269/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 877 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č. 96, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Hrin Stanislav, rodený Hrin,                                                          je výlučným vlastníkom    

parcely C  KN 269/6, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 872 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 97, na OÚ Humenné -

odbor katastrálny. 

- Predávajúci Čurilla Ján, rodený Čurilla,                                                               je výlučným vlastníkom    

parcely C  KN 269/8, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 809 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 108, na OÚ Humenné 

-odbor katastrálny. 

- Predávajúca Sklenčárová Valéria, rodená Krídlová,                                    je podielovým spoluvlastníkom  

pod B2   v podiele  ½   parcely C  KN 269/9,orná pôda , o výmere 800 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 98, na OÚ 

Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Levická Slávka JUDr., rodená Sklenčárová,                                                         je 

podielovým spoluvlastníkom  pod B3   v podiele  1/4 parcely C  KN 269/9,orná pôda , o výmere 800 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č. 98, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Sklenčár Jozef, rodený Sklenčár,                                                       je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B3   v podiele  1/4 parcely C  KN 269/9,orná pôda , o výmere 800 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

98, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Čabalová Ľudmila, rodená Sklenčárová,                                                              je 

podielovým spoluvlastníkom  pod B1   v podiele  4/6 parcely C  KN 269/11,orná pôda , o výmere 6336 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č. 505, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Levická Slávka JUDr., rodená Sklenčárová,                                                        je 

podielovým spoluvlastníkom  pod B2   v podiele  1/6 parcely C  KN 269/11,orná pôda , o výmere 6336 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č. 505, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Sklenčár Jozef, rodený Sklenčár,                                                                    je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B3  v podiele  1/6 parcely C  KN 269/11,orná pôda , o výmere 6336 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV 

č. 505, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Janošová Mária, rodená Sklenčárová,                                             je podielovým 

spoluvlastníkom  pod B1   v podiele  ½ parcely C  KN 269/13,zastavané plochy a nádvoria , o výmere 411 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č. 95, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 
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- Predávajúci Janošov Miroslav Ing., rodený Janošov,                                                                je 

podielovým spoluvlastníkom  pod B3   v podiele  ¼  parcely C  KN 269/13,zastavané plochy a nádvoria , o výmere 411 m², k. 

ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 95, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Klapáčová Valéria Ing. , rodená Janošová,                                                            je 

podielovým spoluvlastníkom  pod B4   v podiele  ¼  parcely C  KN 269/13,zastavané plochy a nádvoria , o výmere 411 m², k. 

ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 95, na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Behún Štefan ,rodený Behún,                                                      a Verona Behúnová, 

rodená Mandzáková,                                                        ,sú bezpodielovými spoluvlastníkmi  parcely C KN  

270/1, záhrady, o výmere 2693m,²  v  k. ú. Veľopolie , zapísané na LV č. 28 , na OÚ Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Čurilla Jozef, rodený Čurilla,                                                                  a Daniela 

Čurillová, rodená Behúnová,                                                             ,sú bezpodielovými spoluvlastníkmi  

parcely C KN 270/7, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 787 m,²  v  k. ú. Veľopolie , zapísané na LV č. 27 , na OÚ 

Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Ivanecká Regína, rodená Hlubiková,                                                        je výlučným 

vlastníkom    parcely C  KN 270/8, orná pôda , o výmere 2805 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 156, na OÚ Humenné -

odbor katastrálny. 

- Predávajúci Kopeščanský Lukáš, rodený Kopeščanský,                                                           je 

podielovým spoluvlastníkom  pod B2   v podiele  ½  parcely C  KN 271/1,zastavané plochy a nádvoria , o výmere 1170 m², C 

KN 271/4, záhrady o výmere 226 m² , C KN 271/12, záhrady, o výmere 969 m² k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 378, na OÚ 

Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúca Kopeščanská Lucia, rodená Kopeščanská,                                                           je 

podielovým spoluvlastníkom  B3   v podiele  ½  parcely C  KN 271/1,zastavané plochy a nádvoria , o výmere 1170 m², C KN 

271/4, záhrady o výmere 226 m² , C KN 271/12, záhrady, o výmere 969 m² k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 378, na OÚ 

Humenné -odbor katastrálny. 

- Predávajúci Lukáč Miroslav Ing. , rodený Lukáč,                                                             je výlučným 

vlastníkom    parcely C  KN 271/11, záhrady , o výmere 2891 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 152, na OÚ Humenné -

odbor katastrálny. 

- Predávajúca Lukáčová Katarína Ing. , rodená Lukáčová                                                            je 

výlučným vlastníkom    parcely C  KN 272/2, záhrady , o výmere 1711 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 132, na OÚ 

Humenné -odbor katastrálny. 

 

 Na základe  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce  Veľopolie  konaného dňa 23.10.2015, číslo uznesenia 34/2015 , 

ktoré schvaľuje kúpu pozemkov  za cenu 0,10 € /m² v obci Veľopolie od  predávajúcich podľa vypracovaného 

geometrického plánu na odčlenenie parcely pre miestnu komunikáciu.  GP č. 32389833-22/2015 , ktorý bol vyhotovený 

Ing. Mihalíkom Miroslavom -GEOMM , Štefániková 22, 06601 Humenné  kupuje  Obec Veľopolie   novovytvorené 

parcely , ktoré boli vytvorené citovanými  GP č.32389833-22/2015   nasledovne: 

 

 

                                                         II. 

 

- Predávajúci  Labanc Marián, rod Labanc  ,odpredáva  diel 1 o výmere 11 m², ktorý je totožný s novovytvorenou 

parcelou 114/5 , z  parcely C KN 114/2,  orná pôda o výmere 429 m²,  diel 2 o výmere 6 m² , ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 114/6 z parcely C KN 114/3,  zast. plochy a nádvoria  o výmere 559 m² ,  k. ú. Veľopolie, zapísané 

na LV č. 422, a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva parcelu 114/5, orná pôda o výmere 11m² 

a 114/6, zast. plochy a nádvoria , o výmere 6 m². 

 

- Predávajúca  ONDRUŠOVÁ Milada r. Hanuščáková MUDr  ,odpredáva  diel 4 o výmere 24 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 115/6 , z  parcely C KN 115/1,  orná pôda o výmere 408 m²,  diel 3 o výmere 28 m² , ktorý je 

totožný s novovytvorenou parcelou 115/5 z parcely C KN 115/2,  orná pôda  o výmere 473 m² ,  k. ú. Veľopolie, zapísané na 

LV č. 363,a  kupujúci Obec Veľopolie kupuje do výlučného vlastníctva parcelu 115/6, orná pôda o výmere 24m² a 115/5, 

orná pôda , o výmere 28 m². 

 

 

- Predávajúci  Harvan Jozef, rodený Harvan ,odpredáva svoj podiel do dielu 6 o výmere 31 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 116/4 , z  parcely C KN 116/1,  orná pôda o výmere 501 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

510, a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/6   parcelu 116/4, orná pôda o výmere 

31m². 

- Predávajúca  Valigová Jana Ing.,rodená Židová  ,odpredáva  diel 5 o výmere 42 m², ktorý je totožný s novovytvorenou 

parcelou 116/3 , z  parcely C KN 116/2,  orná pôda o výmere 435 m²,  diel 12 o výmere 6 m² , ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 119/20 z parcely C KN 119/11,  t.t.p.  o výmere 619 m² ,  k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 432  

a  kupujúci Obec Veľopolie kupuje do výlučného vlastníctva parcelu 116/3, orná pôda o výmere 42m² a 119/20, t.t.p. , 

o výmere 6 m². 
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- Predávajúca  Chmeľová Mária, rodená Mitálová ,odpredáva svoj podiel do dielu 9 o výmere 58 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 119/17 , z  parcely E KN 117/202,  orná pôda o výmere 51 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

214, predávajúca  Hudáková Verona , rodená Mitálová ,odpredáva svoj podiel do dielu 9 o výmere 58 m², ktorý je 

totožný s novovytvorenou parcelou 119/17 , z  parcely E KN 117/202,  orná pôda o výmere 51 m², k. ú. Veľopolie, zapísané 

na LV č. 214, predávajúca  Sivčová Renáta rodená Chmeľová ,odpredáva svoj podiel do dielu 9 o výmere 58 m², ktorý je 

totožný s novovytvorenou parcelou 119/17 , z  parcely E KN 117/202,  orná pôda o výmere 51 m², k. ú. Veľopolie, zapísané 

na LV č. 214, predávajúci  Chmeľ Peter, rodený Chmeľ ,odpredáva svoj podiel do dielu 9 o výmere 58 m², ktorý je 

totožný s novovytvorenou parcelou 119/17 , z  parcely E KN 117/202,  orná pôda o výmere 51 m², k. ú. Veľopolie, zapísané 

na LV č. 214, a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva parcelu 119/17 , t.t.p. o výmere 58 m². 

 

 

- Predávajúci  Behún Ján, rodený Behún ,odpredáva svoj podiel do dielu 8 o výmere 72 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 119/16 , z  parcely E KN 118/1,  orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

207, predávajúci  Muravský Ján, rodený Muravský ,odpredáva svoj podiel do dielu 8 o výmere 72 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 119/16 , z  parcely E KN 118/1,  orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

207, predávajúci  Muravský Ján, rodený Muravský ,odpredáva svoj podiel do dielu 8 o výmere 72 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 119/16 , z  parcely E KN 118/1,  orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

207, predávajúci  Behún Ján, rodený Behún ,odpredáva svoj podiel do dielu 8 o výmere 72 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 119/16 , z  parcely E KN 118/1,  orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

207, predávajúci  Sabolová Agáta, rodená Kuľusová ,odpredáva svoj podiel do dielu 8 o výmere 72 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 119/16 , z  parcely E KN 118/1,  orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

207, predávajúci  Kačurová Gabriela, rodená Kuľusová ,odpredáva svoj podiel do dielu 8 o výmere 72 m², ktorý je 

totožný s novovytvorenou parcelou 119/16 , z  parcely E KN 118/1,  orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané 

na LV č. 207, predávajúci  Kuľus Ján, rodený Kuľus ,odpredáva svoj podiel do dielu 8 o výmere 72 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 119/16 , z  parcely E KN 118/1,  orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

207, , predávajúci  Behúnová Daniela, rodená Rejtová ,odpredáva svoj podiel do dielu 8 o výmere 72 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 119/16 , z  parcely E KN 118/1,  orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

207, predávajúci  Mudríková Katarína Ing., rodená Kulanková ,odpredáva svoj podiel do dielu 8 o výmere 72 m², ktorý 

je totožný s novovytvorenou parcelou 119/16 , z  parcely E KN 118/1,  orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č. 207, predávajúci  Franková Božena, rodená Hrinová, odpredáva svoj podiel do dielu 8 o výmere 72 m², 

ktorý je totožný s novovytvorenou parcelou 119/16 , z  parcely E KN 118/1,  orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č. 207, predávajúci  Horváthová Gabriela, rodená Hrinová, odpredáva svoj podiel do dielu 8 o výmere 72 

m², ktorý je totožný s novovytvorenou parcelou 119/16 , z  parcely E KN 118/1,  orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. 

Veľopolie, zapísané na LV č. 207, predávajúci  Boňková Marta, rodená Hrinová, odpredáva svoj podiel do dielu 8 

o výmere 72 m², ktorý je totožný s novovytvorenou parcelou 119/16 , z  parcely E KN 118/1,  orná pôda o výmere 1313 m², 

k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 207, predávajúci  Hrin Peter, rodený Hrin, odpredáva svoj podiel do dielu 8 o výmere 

72 m², ktorý je totožný s novovytvorenou parcelou 119/16 , z  parcely E KN 118/1,  orná pôda o výmere 1313 m², k. ú. 

Veľopolie, zapísané na LV č. 207,  a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/3  

parcelu 119/16 , t.t.p. o výmere 72 m². 

 

- Predávajúci  Behún Martin, rodený Behún ,odpredáva svoj podiel do dielu 7 o výmere 23 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 119/15 , z  parcely E KN 118/2,  orná pôda o výmere 1347 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

196, predávajúci  Behún Ján, rodený Behún ,odpredáva svoj podiel do dielu 7 o výmere 23 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 119/15 , z  parcely E KN 118/2,  orná pôda o výmere 1347 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

196, predávajúci  Behún Tomáš, rodený Behún ,odpredáva svoj podiel do dielu 7 o výmere 23 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 119/15 , z  parcely E KN 118/2,  orná pôda o výmere 1347 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

196, predávajúca  Hrinová Verona, rodená Behúnová ,odpredáva svoj podiel do dielu 7 o výmere 23 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 119/15 , z  parcely E KN 118/2,  orná pôda o výmere 1347 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

196, predávajúci  Behún Peter, rodený Behún ,odpredáva svoj podiel do dielu 7 o výmere 23 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 119/15 , z  parcely E KN 118/2,  orná pôda o výmere 1347 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

196, a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   parcelu 119/15 , t.t.p. o výmere 23 m². 

 

- Predávajúci Harvan Dušan, rodený Harvan, a Harvanová Anna, rodená Harvanová, odpredáva  diel  11 

o výmere 77 m², ktorý je totožný s novovytvorenou parcelou 119/19 , z  parcely C KN 119/3,  t.t.p. o výmere 1276m², k. ú. 

Veľopolie, zapísané na LV č. 524, a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   parcelu 119/19 , t.t.p. 

o výmere 77 m². 

 

- Predávajúci Sivčová Renáta, rodená Chmeľová, odpredáva diel 10 o výmere 24 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 119/18 , z  parcely C KN 119/5,  zast. plochy a nádvoria o výmere 1099 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č. 354, a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   parcelu 119/18 , zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 24 m². 
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- Predávajúci Svetlíková Beáta Ing., rodená Behúnová, odpredáva diel 19 o výmere 597 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 269/29 , z  parcely C KN 269/1,  t.t.p. o výmere 3047 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 243 

a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   parcelu 269/29 , t.t.p. o výmere 597 m². 

 

- Predávajúci  Behún Ján, rodený Behún ,odpredáva svoj podiel do dielu 14 o výmere 145 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 269/24 , z  parcely C KN 269/5,  zast. plochy a nádvoria o výmere 877 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č. 96, predávajúca  Behúnová Anna, rodená Veľasová ,odpredáva svoj podiel do dielu 14 o výmere 145 

m², ktorý je totožný s novovytvorenou parcelou 269/24 , z  parcely C KN 269/5,  zast. plochy a nádvoria o výmere 877 m², k. 

ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 96, a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   parcelu 269/24 , 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 145 m². 

 

- Predávajúci Hrin Stanislav, rodený Hrin, odpredáva diel 15 o výmere 95 m², ktorý je totožný s novovytvorenou 

parcelou 269/25 , z  parcely C KN 269/6,  zast. plochy a nádvoria o výmere 872 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 97, 

a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   parcelu 269/25 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m². 

 

- Predávajúci Čurilla Ján, rodený Čurilla, odpredáva diel 16 o výmere 41 m², ktorý je totožný s novovytvorenou 

parcelou 269/26 , z  parcely C KN 269/8,  zast. plochy a nádvoria o výmere 809 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 108, 

a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   parcelu 269/26 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m². 

 

- Predávajúci  Sklenčárová Valéria, rodená Krídlová ,odpredáva svoj podiel do dielu 17 o výmere 121 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 269/27 , z  parcely C KN 269/9,  orná pôda o výmere 800 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

98, predávajúci  Levická Slávka JUDr., rodená Sklenčárová ,odpredáva svoj podiel do dielu 17 o výmere 121 m², ktorý je 

totožný s novovytvorenou parcelou 269/27 , z  parcely C KN 269/9,  orná pôda o výmere 800 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na 

LV č. 98, predávajúci  Sklenčár Jozef, rodený Sklenčár ,odpredáva svoj podiel do dielu 17 o výmere 121 m², ktorý je 

totožný s novovytvorenou parcelou 269/27 , z  parcely C KN 269/9,  orná pôda o výmere 800 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na 

LV č. 98, a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   parcelu 269/27 , orná pôda o výmere 121 m². 

 

- Predávajúci  Čabalová Ľudmila, rodená Sklenčárová ,odpredáva svoj podiel do dielu 18 o výmere 343 m², ktorý je 

totožný s novovytvorenou parcelou 269/28 , z  parcely C KN 269/11,  orná pôda o výmere 6336 m², k. ú. Veľopolie, zapísané 

na LV č.505, predávajúci  Levická Slávka JUDr., rodená Sklenčárová,odpredáva svoj podiel do dielu 18 o výmere 343 m², 

ktorý je totožný s novovytvorenou parcelou 269/28 , z  parcely C KN 269/11,  orná pôda o výmere 6336 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č505 ,predávajúci  Sklenčár Jozef, rodený Sklenčár ,odpredáva svoj podiel do dielu 18 o výmere 343 m², 

ktorý je totožný s novovytvorenou parcelou 269/28 , z  parcely C KN 269/11,  orná pôda o výmere 6336 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č.505 a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   parcelu 269/28 , orná pôda o výmere 

343 m². 

 

- Predávajúci  Janošová Mária, rodená Sklenčárová ,odpredáva svoj podiel do dielu 13 o výmere 137 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 269/23, z  parcely C KN 269/13zastavané plocha a nádvoria o výmere 411 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č.95, predávajúci Janošov Miroslav Ing., rodený Janošov ,odpredáva svoj podiel do dielu 13 o výmere 137 

m², ktorý je totožný s novovytvorenou parcelou 269/23, z  parcely C KN 269/13zastavané plocha a nádvoria o výmere 411 

m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č.95, predávajúci Klapačová Valéria Ing., rodená Janošová ,odpredáva svoj podiel do 

dielu 13 o výmere 137 m², ktorý je totožný s novovytvorenou parcelou 269/23, z  parcely C KN 269/13zastavané plocha a 

nádvoria o výmere 411 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č.95, a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného 

vlastníctva   parcelu 269/23 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 137 m². 

 

- Predávajúci Behún Štefan, rodený Behúb a Verona Behúnová, rodená Mandzáková, odpredávajú diel 24 

o výmere 23 m², ktorý je totožný s novovytvorenou parcelou 270/16 , z  parcely C KN 270/1,  záhrady o výmere 2693 m², k. 

ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 28, a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   parcelu 270/16 , záhrady 

o výmere 23 m². 

 

- Predávajúci Čurilla Jozef, rodený Čurilla, odpredáva diel 25 o výmere 22 m², ktorý je totožný s novovytvorenou 

parcelou 270/17 , z  parcely C KN 270/7,  zast. plochy a nádvoria o výmere 787 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 27, 

a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   parcelu 270/17 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m². 

 

- Predávajúci Ivanecká Regína, rodená Hlubíková, odpredáva diel 22 o výmere 6 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 270/14 , z  parcely C KN 270/8,  orná pôda o výmere 2805 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

156, a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   parcelu 270/14 , orná pôda o výmere 6 m². 

 

 

- Predávajúci  Kopeščanský Lukáš, rodený Kopeščanský ,odpredáva svoj podiel do dielu 28 o výmere 3 m², ktorý je 

totožný s novovytvorenou parcelou 271/16, z  parcely C KN 271/1 ,zastavané plocha a nádvoria o výmere 1170 m², k. ú. 

Veľopolie, zapísané na LV č.378, predávajúci  Kopeščanská Lucia , rodená Kopeščanská ,odpredáva svoj podiel do dielu 

28 o výmere 3 m², ktorý je totožný s novovytvorenou parcelou 271/16, z  parcely C KN 271/1 ,zastavané plocha a nádvoria 

o výmere 1170 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č.378, a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   

parcelu 271/16 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m². 
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- Predávajúci  Kopeščanský Lukáš, rodený Kopeščanský ,odpredáva svoj podiel do dielu 29 o výmere 1 m², ktorý je 

totožný s novovytvorenou parcelou 271/17, z  parcely C KN 271/4 ,záhrady o výmere 226 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na 

LV č.378, predávajúci  Kopeščanská Lucia , rodená Kopeščanská ,odpredáva svoj podiel do dielu 29 o výmere 1 m², 

ktorý je totožný s novovytvorenou parcelou 271/17, z  parcely C KN 271/4 ,záhrady o výmere 226 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č.378, a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   parcelu 271/17 , záhrady o výmere 1 

m². 

 

- Predávajúci  Kopeščanský Lukáš, rodený Kopeščanský ,odpredáva svoj podiel do dielu 27 o výmere 21 m², ktorý je 

totožný s novovytvorenou parcelou 271/15, z  parcely C KN 271/12 ,záhrady o výmere 969 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na 

LV č.378, predávajúci  Kopeščanská Lucia , rodená Kopeščanská ,odpredáva svoj podiel do dielu 27 o výmere 21 m², 

ktorý je totožný s novovytvorenou parcelou 271/15, z  parcely C KN 271/12 ,záhrady o výmere 969 m², k. ú. Veľopolie, 

zapísané na LV č.378, a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   parcelu 271/15 , záhrady o výmere 21 

m². 

 

- Predávajúci Lukáč Miroslav Ing., rodený Lukáč, odpredáva diel 26 o výmere 44 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 271/14 , z  parcely C KN 271/11,  záhrada  o výmere 2891 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

152, a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   parcelu 271/14 , záhrady, o výmere 44m². 

 

- Predávajúci Lukáčová Katarína Ing., rodená Lukáčová , odpredáva diel 30 o výmere 47 m², ktorý je totožný 

s novovytvorenou parcelou 272/28 , z  parcely C KN 272/2,  záhrada  o výmere 1711 m², k. ú. Veľopolie, zapísané na LV č. 

132, a kupujúci  Obec Veľopolie  kupuje do výlučného vlastníctva   parcelu 272/28 , záhrady, o výmere 47m². 

 

 

 

                                                                                          III. 

 

Kupujúci vyplatil dohodnutú kúpnu cenu pred podpísaním tejto kúpnej zmluvy predávajúcemu čo potvrdzuje svojím 

podpisom  na kúpnej zmluve. 

 

                                                                                       IV. 

 

Predávajúci vyhlasujú , že kupujúci je  oboznámený so stavom predávaných nehnuteľností a že na predávaných 

nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy , vecné bremená a ani iné právne povinnosti. 

Kupujúci sa so stavom predávaných nehnuteľností oboznámili ich obhliadkou na mieste samom. 

 

 

                                                                                          V. 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnostiam uvedeným v bode II. tejto zmluvy vkladom 

do katastra nehnuteľností na  Okresnom úrade Humenné- odbor katastrálny. 

 

 

                                                                                    VI. 

 

Účastníci kúpnej zmluvy  prehlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne 

zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 

 

                                                                                VII. 

                                                               

Na základe tejto kúpnej  zmluvy zo dňa 18.01.2016  možno vklad do katastra nehnuteľností zapísať nasledovne: 

 A-LV:           
   Parcela C KN    114/5, druh pozemku orná pôda o výmere 11 m². 

   Parcela C KN    114/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m². 

   Parcela C KN    115/5, druh pozemku orná pôda o výmere 28 m². 

            Parcela C KN    115/6, druh pozemku orná pôda o výmere 24 m². 

            Parcela C KN    116/3, druh pozemku orná pôda o výmere 42 m². 

            Parcela C KN    119/20, druh pozemku t.t.p  o výmere 6 m². 

           Parcela C KN    119/17, druh pozemku t.t.p  o výmere 58m². 

           Parcela C KN    119/15, druh pozemku t.t.p  o výmere 23m². 

           Parcela C KN    119/19, druh pozemku t.t.p  o výmere 77m² 

  Parcela C KN    119/18, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 24m². 

           Parcela C KN    269/29, druh pozemku t.t.p  o výmere 597m². 

          Parcela C KN    269/24, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 145m². 
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          Parcela C KN    269/25, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 95m². 

          Parcela C KN    269/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 41m². 

          Parcela C KN    269/27, druh pozemku orná pôda o výmere 121 m². 

          Parcela C KN    269/28, druh pozemku orná pôda o výmere 343 m². 

          Parcela C KN    269/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 137m². 

          Parcela C KN    270/16, druh pozemku záhrady  o výmere 23 m². 

          Parcela C KN    270/17, druh pozemku zast. pl.  o výmere 22 m². 

         Parcela C KN    270/14, druh pozemku orná pôda o výmere 6 m². 

         Parcela C KN    271/16, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3m². 

         Parcela C KN    271/15, druh pozemku záhrady  o výmere 21 m². 

         Parcela C KN    271/14, druh pozemku záhrady  o výmere 44 m². 

         Parcela C KN    272/28, druh pozemku záhrady  o výmere 47 m². 

         Parcela C KN    271/17, druh pozemku záhrady  o výmere 1 m². 

 

B-LV:       

Obec Veľopolie  ,IČO: 00323748, 067 31 do výlučného vlastníctva v podiele 1/1 

 

 

 
 A-LV:           
           Parcela  116/4, orná pôda o výmere 31m². 
B-LV:       

Obec Veľopolie  ,IČO: 00323748, 067 31 do do podielového spoluvlastníctva  v podiele  1/6 

 

 

 

A-LV:           
    Parcela  119/16, druh pozemku t.t.p  o výmere 72 m². 

B-LV:       

   Obec Veľopolie  ,IČO: 00323748, 067 31 do do podielového spoluvlastníctva  v podiele  1/3 

 

     

 

V Humenné 18.01.2016 

 

 

 

 

Kupujúci: 

 

Obec Veľopolie, 

 zastúpená starostkou obce Ing. Klapáčová Valéria  

 

Predávajúci :  

 

 

 

 

 

Originál zmluvy s podpismi je k nahliadnutiu na obecnom úrade . 
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