
KÚPNA ZMLUVA

UZATVORENÁ PODĽA 

§588 Obč. zák.

Uzatvorená medzi účastníkm'

Predávajúci: Obec Prašice

Sídlo : Ul í. Mája s.č. 142/141, iSS 22 ŕ'íašite 

tČO : 00310964

Zastúpená starostkou Obce Prašice Erikou Nemešovou

Kupujúc' i ,  Ĺ.rnii f.Kueje rod. Filipeje

traaíe bytcm U; CarašÁcva i ‘jO/84, á i i  t - i Veľké Bedzany nar. r.č.

za nasledovných podm ienok:

Predávajúci ie výbčným vlastníkom nehnuteľnosti zapísaných Katastrálnym úradom v Nitre 
Správou katastra Topoíčany na LV č. 1526 nachádzajúcich sa v k.ú. Prašice ako CKN ako parcela č.
3947/ľ trvalé t r ' •/; :*y vo výmere :0 i23 m2 Ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom
v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 35319830-146/13 ide o novozakreslenú pare. č. 3947/84 
trvalý trávnatý pare s, vo .y  lere 86 rn2 a pódia registra CKiM ako parceia č. 3947/49 trvalý trávnatý 
porast vo výmere 1504 n  2, 'terej je predávajúc! výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a pódia 
vypracovaného GP c.36319630-143/13 ide o novozakreslenú pare.c. 3947/85 t.t.p. vo výmere 19 m2.

Íl.

Predávajúci touto zmiuvou predáva novovytvorenú CKN parceiu č. 3347/84 trvalý trávnatý 
porasc vo vým ere 86 i>. ; novov/tvorenú CKN parcelu j .  3947 /85  trvalý trávnatý porast vo výmere
19 m2 nachádzajúcu sa v k ú. Prašice predáva kupujúcemu v 1. rade do vlastníctva v celosti.

Podotýka sa, že p-edávané parcely č. 3 9 4 7 /8 4  a č. 3947 /85  tvoria priľahlý pozemok k 
pozemku, ktorý je vo vlastníctve Kupujúceho - parceia č, 3947 /6  zastavané plochy a nádvoria výmera
50 m2 a ktorý je ľ.ss+ax a /bou rekreačnou c : č 1139, všetko zapísané na L V č. 852.



!!(.

Ucastníci zmluvy í iohodli na kúpnej cene 7,-€ za jeden meter štvorcový, čo spolu za 105
m2 predstavuje umu 735 ,-€ /slovom sedemstotrldsaťpäť euro/ .

Dohodnutá kúpna cena bude vyplatená kupujúcim priamo do pokladne predávajúceho po 
podpísaní kúpnych zmĺuv.

Predávajúci podpísaním kúpnych zmlúv súčasne potvrdzuje aj prevzatie celej kúpnej ceny.

IV.

ŕ'.'tdavsjúci zodpovedá za nespornosť svojho vlastníckeho práva a za to, že nehnuteľnosť nie 
je zaťažená ťarchami, vec ýrr i bremenami a záložri/mi právami a kupujúci nadobudne vlastníctvo ku
kupovaným nehnuteľnostiam beztiarch.

■ n k o / ku aujúcim bo! schvál?ný t z • sadnutí Obecného zastupiteľstva dňa
16.12.201.3 ako aj kúpna cena za odpredaj pozemVov.

?: r n! vsa  dohodli na zriadení osobného záväzku.

Kupujúci prehlás o ;e, fe  so stavom prevádzanej nehnuteľnosti sa oboznámil osobnou
prehliadke i na r- ‘r.-riv'-pi

V.

Z,, ■(; r r ,í strany <r;lí i?  vedomie, že pre uzavretie zmluvy stačí, ak dôjde k písomnému 

návrhu a k jeho písom lé ...... ijat iu. Prejavy všetkých účastníkov musia byť na tej istej listine.

Pokiaľ bv co r.? -|> ■ : • odo dňa uzatvorí: ia t^jto  zmluvy nebol podaný návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra má sa za to, že účastníci od zmluvy odstúpili.

Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastra o povolení
vkladu

°odľa ustanovenia § 47 Obč. zák. je k účinnosti tejto zmluvy potrebné rozhodnutie Správy 
katastr?, Topoľčany o Dovolení vkladu. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho 

dno™ rez;; od r Správy katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti.

prípade, že bv Správa katastra Topoľčany rozhodla o zamietnutí návrhu na vklad 
vlastnícke ř práva; táto ’miuva sa zrušuje a zmluvné sťany sú povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté 
plnenia.



Ví

Na základe tejto zmluvy navrhujú účastníci ktorých zmluvná voľnosť nie je obmedzená, aby 
Správa k a ta re  Tónr'lrpn'f -orHorMa o vklade v ’atfníckeho Práva do katastra a bol do listu vlastníctva 
vykonaný na.Í3, ‘ t  ..,r/

k.ú. Pranice zápis do IV  t. f  5?. •

cast A lV  : parcela L  trvalé travnaté porasty vo výmere 86 m2

parcela í .  3947/85 trvalé trávnaté porasty vo výmere 19 m2

iíaŕi W v  ; L" í , pejc rod. Fílipeje nar. v 1/1-ine r.č.

Ctívjt *« LV l l*Ei! 23̂ #íL̂ U

VSI.

Účastníci si zmlu crečít;>!: prehlasujú, že sú oboznámení s obsahom tejto zmluvy a jej 
obsahu poroľ^i : úhlasu s jej obs hom juv l stnoručne podpisujú.

Predávalúc J ....... ... Kupujúci*???


