Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnutel'nosti
uzatvorená podfa

:

_§

588 a nasl. Oböianskeho zákonníka v znení neskor§ícir

",i:.lnisnr'nrsan

Predávajúca:

obec Moóa
Iöo: 0o 306576
so sídlomi ó, 168.946 37 Moöa
Bankové spojenie: Prima Banka Komárno
IBAN: SK25 5600 0000 0009 0340 7004
konajúca prostrednictvom: Ing, Pá Banai Tóth, PhD.,
starostom obce

(d'alej ako .,prcdávaj úca")

Kupujúci:

Juraj széplaki, rodenf Széplaki
naroden;f:
rodnó öíslo

trvale b},to
oböan SR
(d'alej ako,,kupujúci")
(d'alej spolu aj ako ,,zmluvné strany")

I. Pr€dm€t

1,1.

-

zmluly

Predávajúcaje qiluónou vlastniókou nehnutelnosti evidovanej na Lv ö. 932 vedenom
na okresnom úrade Komámo, katastrálny odbor pre kat. ú. Moóa, obec: Moöa,
oznaóené ako:
parc. r9g, ,,C" KN ö.: 3785/49, druh pozen*u zastavané plochy a nádvoria o qimere
140 m2.

1.2,

Geometrickim plánom ó. 35049.251-118/2017 na oddelenie pozemku p. é.3785/49
a 3785/88-89, vyhotoven]ím geodetom: Fülöpp Zo]tán, ICo: 3504q251, s miestom
podnikania: Vnútomá okruiná 176111, 945 01 Komámo Zo dia 20.02.2017 bol.
od parcel) reg. ..C" KN e.: ]785,4a. druh pozemlu za^starané ploch1 a nádvoria
ovimere l40 m' oddelená aasi o\imere 76 m'. klorá bola pritlenená
k novov),tvorenej parcele ö. 3785/88,

óím vzniko] tcnto no\,}' sta!:

novovytvorená parccla reg. ,,c"

KN

ö.: 3785/49, druh pozemku

vi[rcre 20 n12,
lro\ u\ ) l\ or cnj,n.rlccla leg, ,,c" KN ö,: 3785/88, druh pozemku
o \ } lnclc /Ó ]1l .
novovytvorená^palcela reg. ,,c" KN ö.: 3785/89, druh pozemku
o

o vúmere 44 m2
1.3.

-

zastavané plochy

-

Zastavané plochy

-

zastavané plochy

Predávajúca predáva nehnutelnosl sp€cifikovanú v öl. l. bod 1,2. tejto zmluvy ako:

-

novovytvorená palcela reg, ,,C" KN ó,: 3785/88, druh pozemku
- zastavané plochy
o {mere 76 m2
(d'alej ako ,,predmet kúpy") zo svojho \ryluóného vlastnictva kupujúcej.

l.,l.

Kupujúci küpuje predmet kúpy od predávajúcej do jej vliluóného v]astníctva,

1,5.

Predávajúca prehlasuje, Ze je oprávnená nakladai s predmetom kúpy v plnom rozsahu
ajej zmluvná vol'nost'nie je nikYm a niöím obmedzená, je spósobilá na právne úkony
v plnom rozsáu.

1.6.

obecné zastupitel'stvo v Moói dia 24.10.2017 prijalo uznesenie ó, 226120l'7, kíoúín
v zmysle § 9 ods.2 písm. a) ac) v spojení s § 9a ods.8 písm. c) zákona ó, 138/199l
o majetku obci v platnom zneni schváilo prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy
z majetku predávajúcej do majetku kupujúcej za kúpnu cenu uröenú v öl. III. v bode
3,1. tejto zmluvy. Dóvodom hodného osobitného zretel'a je majetkovopravne
usporiadanie pozemku, ktoFi, iiadatel' dlhodobo uiiva. Predmet prevodu srojim
uniestnením a vyuzitím tvorí neoddelitel'n]i celok s nehnutefnostou vo vlastníctve
ziadatel'a, zároveí predmet prevoduje pre obec ne\Tuziteln:im pozemkom.

II. Technickf stav nehnutelhostí

2.1.

Predávajúca vyhlasuje, 2e jej nie sú známe také vady a po§kodenia pledmetu tejto
zmlrrvy a ich vybavenia, na ktoré by mala kupujúcu osobitne upozomif, okrem t]ich
ktoré sú v tejto zmluve uvedené,

2.2.

Kupujúci vyhlasuje, Ze pred uzatvorením tejto zmlu\,y sa oboznámila so stavom
predmetu tejto zmluvy, ich stav je jej Znáíny a tieto nehnutel'nosti v tomto stave
kupuje od predávajúcej.

IlI. Kúpna cena

3.1.

a spó§ob

jcj zaplatenia

Znluvné strany sa dohcldli na kí4,1ncj cene predmctu teilo zrnlur1 v sume 5 EUlUrrr].
spol!L vo \,]i§kc 380,-E[JR (slovorn: tlistooscndesial Et]It). ktoril kupu|irca zaplatí

predávajúcej prevodom na IBAN: sK25 5600 0000 0009 0340
7004, úóet veden:i
v banke PRIMA najneskór do 30,11.2017.

3,2,

l'Jöastníci
zmlur,y so spósobom zaplatenia kúpnej ceny, ktor]i
.te.jlo
r predchádzajucom
bode tohlo iIá|rüu súhlasia.

3.3.

predmet kúpy do svojho vyluöného vlastnictva diiom
právoplatného rozhodnutia okresného úradu Komámo, katastrálny
odbor o povolení
vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností.

je

uveden:i

Kupujúci nadobudne

lv. závereöné u§tanovenia

4,1,

Predrivajúca prehlasuje, ze na predmete tejto zmluly neviaznu iiadne
dlhy, farchy,
záloiné, an| iné práva tretích osób, Kupujúci sa zav:izuje, 2e na uvedenú parceiu
nepostaü pevné oplotenie s betónov:im Základom.

1,2,

Zmluvné shany berú na vedomie, Ze áto zmluva nadobudne platnosf okanrihom jej
podpisu v§etkymi úóastníkmi tejto Zmluvy a úóinnosf diom nasledujúcim po
dni ]ej
zverejnenia podla osobitnlch predpisov.

,1,3.

4.4.
4.5.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e k odovz<Janiu a prevzatiu pledmetu kúpy dójrle v deii
podpisu tejto zmluvy.
Túto Zmluw mozno menii a dopíiat. na základe vzájomnej dohody zmluvn:ich stnin
len pisomn]ím dodatkom podpísanYm v§etkl;mi zmluvnlmiitranami,

Zmiuvné strany prehlasujú, 2e zmluva bola spisaná podl'a ich skutoönej, slobodnej
a váznej völe, sú plne spösobili na právne úkony a ichzmluvná volhost'nebola
niöiÁ
a niklm obmedzená. Zmluvu si preóítali, s ob§ahom tejto zmluvy súhlasia,
óo
potvrdzujú svojimi vlastnoruónimi podpismi. Zmluvaje vyhotovená v 4 rovnopisoch,
z ktor}rch dva budú pouZité na katastrálne konanie a pojedrrom rovnopise pre kiZdého
úóastníka tejto zmlury,
V Moöi. dia

25, ] 0,20l 7

obec Moöa

Ing. Pál Banai Tóth, PhD.,

predávajúca

V Moói,

dna 25.10.2017

.Iurnj széplnki, v. r.
kupujúci

