
Dohoda 

 o odstúpení od kúpnej zmluvy 

uzatvorenej dňa 01.06.2016 podľa Občianskeho zákonníka medzi 

zmluvnými stranami 
 

1. Obec Likavka  

v zastúpení Ing. Marián Javorka – starosta obce 

so sídlom Likavka č.815, 034 95 

IČO : 00315362 

DIČ : 2020589582 

/ ďalej len predávajúci/ 

 

a 

 

2. Daniel Húšťa 

 

Štiavnička č. 163 

034 01 Štiavnička  

 

a manželka  

 

Janka Húšťová, rod. Kútniková 

 

Priehrada 53/34 

034 01 Ružomberok - Hrboltová 

/ ďalej len kupujúci/ 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na odstúpení od Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 

01.06.2016 a účinky ktorej nenastanú, predmetom ktorej je pozemok a to parcela registra 

CKN č. 2275/7 o výmere 311 m
2
 zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 3259 pre 

obec a k.ú. Likavka. 

Predávajúci vrátil kupujúcim vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 2101, 40.-€  

/slovom dvetisícstojednoeuroštyridsať centov/ a kupujúci súhlasia s odstúpením od zmluvy 

uzatvorenej dňa 01.06.2016. Kupujúci vlastnoručným podpisom na tejto Dohode o odstúpení 

od kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 01.06.2016 potvrdzujú prevzatie kúpnej ceny od 

predávajúceho v celej výške. Kupujúci vrátili predávajúcemu všetky kópie Kúpnej zmluvy 

uzatvorenej dňa 01.06.2016, žiadnu si nenechali, všetky kópie budú zničené a tieto strácajú 

platnosť. 

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby – 

predávajúceho a to podľa ustanovenia § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. ( Občianskeho 

zákonníka ) v znení neskorších predpisov. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy bola 

uzatvorená na základe ich slobodnej vôle nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne  
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nevýhodných podmienok, dohodu si riadne prečítali, nemajú výhrady voči jej forme a jej 

obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpísali.  

Zmluvné strany sa dohodli, že súhlasia, aby  bol návrh na vklad vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností vo vkladovom konaní č. 2911/2016 vzatý späť v celom rozsahu. 

Späťvzatie návrhu môže urobiť ktorákoľvek zmluvná strana, pričom k späťvzatiu  priloží túto 

dohodu. 

Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a ods.5 zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

Kupujúci súhlasia s použitím ich osobných údajov pre účely tejto dohody a so 

zverejnením tejto dohody podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov. 

Táto dohoda je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní zmluvnými 

stranami a nadobudnutí účinnosti si ponechá predávajúci 2 vyhotovenia a kupujúci 2 

vyhotovenia. 

 

V Likavke dňa, 15.03.2017 

 

 

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

Ing. Marián Javorka       Daniel Húšťa   Janka Húšťová 

 


