KUPNA

ZMLWA

O PREVODE VLASTNICTVA POZEMKU

i.
uzatvoreni v slilade s ustanoveniami

14-2014
$ 5SS a nasledujricich

zikona E.40llg64 Zb.

v z.n.p.p. OZ
medzi nasledovnfmi zmluvnymi stranami:

1. Predfvajfca:
Obchodnd

meno:

Obec Slopni

Sidlo:
Zastupend:
ICO:
DIC:

dalej len,,predivajrica"

2.

Kupujrftci:
Meno a priezvisko:
Trvale bytom:
Detum narodenia:

Obecny wad S1opnel59,018 21

Mgr. Eva Ko5arikov6
00692361
2020693972
na

-

starostka obce

jednej stane a

Maririn Jakubik, r. Jakubft
Slopn6 s. d. 33, 018 21

Rodn6 dislo:

d'alej len,,kupujrici" na stane druhej
za nasledovnf ch podmienok:

dHnokl.

1.

2.

Predmet zmluvy
je
Predmetom tejto zmluvy
pozemok: parcela stavu registra KNE (,. 196712 ostatr6 plochy
o vymere 326 nf ,ktory sa naclu{dza v k. ri. Slopn! obec Slopnri" okres PovaZsk6 Bystric4
v zastavanom rizemi obce Slopn6 aje zapisany na LV d. 1046, vlastnik obec Slopn6
v podiele 1/l (dalej len,,pred6vajrici pozemoK).
Pred6vajrica,nazfiklade uznesenia OZd. l4l20I4 zo dia 06.06.2014, pred6va akupujrici
kupuje pred6vany pozemok opisanf v et. t. ods. 1. tejto zmluq: za podmienok uvedenych
v tejto zmluve. Vjpis uznesenia (,.1412014 tvori prilohu tejto zmluvy.

dk[noktr.

1.

Krfipna cena a sp6sob rihrady
Kripna cena preddvan6ho pozemku, ktor6 bola stanoven6 uznesenim OZ E. 1412014 zo dia

2.

stanarni dohodnuta vo vfske 652,0A €, slovom:
Sestopiit'desiatdva Eur (cena nsf jez, O}e,predrivan6 rnimera 326 tril.
Kripna cena podl'a dt. U. ods. 1. sa zvf5i o poplatok za predlo1enie n6whu na vklad
06.06.2014,

je medzi zmluvnjmi

vlastnickeho pr6va vo vy5ke 66,00 €, slovom:Sest'desiatSest' Eur.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že celková dohodnutá kúpna cena za predaj pozemku podľa
tejto zmluvy je 718,00 €, slovom: sedemstoosemnásť Eur (kúpna cena stanovená OZ +
poplatok za vklad do katastra).
4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy celkovú dohodnutú cenu vo výške
uvedenej v Čl. II. ods. 3. tejto zmluvy na účet predávajúcej: č. účtu 2833250003/5600,
vedený v Prima banka Slovensko a. s., s variabilným symbolom 142014 do 15 dní od
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a pred podaním návrhu na povolenie vkladu do
katastra nehnuteľností.
5. Zaplatením dohodnutej ceny kupujúcim sa rozumie deň pripísania dohodnutej ceny na
účet predávajúceho.
Článok III.
Vyhlásenie zmluvných strán
1. Predávajúca vyhlasuje, že najneskôr ku dňu vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností v prospech kupujúceho na predmete kúpy nebudú spočívať žiadne dlhy ani
nájomné vzťahy, ani iné ťarchy či bremená.
2. Kupujúci vyhlasuje, že mu je dobre známy stav prevádzaného pozemku a tento kupuje bez
výhrad v stave, v akom sa ku dňu podpisu tejto zmluvy nachádza.
Článok IV.
Návrh na vklad
1. Návrh na vklad vlastníckeho práva k predávanému pozemku v prospech kupujúceho podá
na príslušný kataster predávajúca po úhrade celkovej dohodnutej kúpnej ceny najneskôr
do 30 dní od pripísania celkovej dohodnutej ceny na účet predávajúcej.
2. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predávanému pozemku po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva
k predávanému pozemku.

1.
2.

3.
4.

Článok V.
Odstúpenie od zmluvy
Predávajúca je oprávnená odstúpiť od zmluvy ak nebude celková dohodnutá cena
poukázaná na jej účet v dohodnutom termíne a v dohodnutej výške.
Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípade, že bude vydané právoplatné
rozhodnutie správy katastra o zastavení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva
podľa tejto zmluvy alebo bude návrh na vklad vlastníckeho práva právoplatne zamietnutý.
Odstúpenie od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou musí byť písomné a v odstúpení
musí byť uvedený dôvod odstúpenia.
V prípade odstúpenia od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť už poskytnuté
plnenie.

Článok VI.
Osobitné dojednania
1. Kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov predávajúcou v zmysle zákona č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom
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vypracovaniatejtokiipnejzmluvyanilslednesichposkytnutimprislusnemu
vkradu do katastra nehnutelnosti a na
katastr6rnemu uradu za irdelom vykonania
Statistick6 sPracovanie.

plnom rozsahu na intemetovej st6nke
Kupujrici srihlasi so zverejnenim tejto anluvy v

2.

pred6vajricej.

1.

Clinok VII'
Zixeretnf ustanovenie
sa pre nich vzmysle $ 47
Zmluvn{ strany vzat na vedomie, Le tilto kfpna zmluva
jej podpisania' ale k prevodu
Obdianskeho z6konnfta stava pr6vn e zhvd'znoumomentom

pr6va v prospech kupujriceho do
vlasbrickeho pr6va dochkdna aZ vkladom vlastrickeho
zmluvy'
katastra nehnutellnosti v zmysle et' W' tejto

2.

Vedllaj5ie ustne dohody

nejestvujti'

.

,.

a

Pripadn6zmenyadodatkyktejtokupnejanrluvevyZadujripisomnriformu.
tejto znluvy strati platrost'' zostiivajri ostatre
4. V pripade, ak niektor6 z ustanoveni
takom pripade zmluvn6 strany dohodnri
ustanovenia kfpnej zmluvy v plahosti' V
sledovan6ho neplatnlim ustanovenim'
natlladnri irpravu, ktor6 najviac zodpoved6 ciel]u
po
z ktor'.ich kazdy zo zmluvn;ich stan obdrzi
5. T6to zmluva je spisan6 v 4 vyhotoveniach,
pre ridely vkladu do katasta
jednom vyhotoveni . Zosthvajtce 2 vyhotovenia sa pouZijri
J.

nehnutellnosti.
6.
7.

uzatvoren6 vitijlte' dobrovollne a za
Zmluvn6 strany vyhlasujir, Le t6to zrnluva bola
doho ju vlastnorudne podpisali'
obojstanne oo^Ini .fnjch podmienok, na znak
aro- podpisu a irdinnost' nasledujfci dei po dni zverejnenia
nadobrida
Zmruva

fi"*"rr

na internetovej stanke pred6vajricej'

V Slopnej, dia

01.07 .2014

Mgr. Eva Ko5arikova
Podfa osvedcovacej
po
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