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ktora'J:ťl: 'Za)lJsana'v;fip.rav.e.katastra, Partizánske, ,pre'K;j,tf\stralneúZernieŽaboffiteky q~
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HI.
PľeclavajúCi uvedený.v čl. Vl. tejtozmlllvy predávakupujúcemu uvedenému v čl.I.I2. tejto ZI1).luVy
nehnuterno~ťšpecifikovanu
v čl. IIJ3:tejtozmJu:vy za dohodnutú kúpnu cenu 1.060,- €, slovom:
jedentisícšest' desiat Eur, ktorá'oeJa st,anovená Znaleckým posudkom č. 11:2i2Q13 zo .dňa 7.8.2013, ktorý
vyhotovilIIig. Jozef Pilát, znalec ý edĎorestavební~tvo,o'dvetvie
pozemné stavby a odhad hodnoty
nehnuteľností.
lV.
'Y;!4~V";+€ sa kup],fjúci zaväzuje zaplatí!:', plie4ayajúcemu- vl1'Q:to~9sti do
účet predávajúceho; čis!o'!Íčtu J022'192/020Q preťf'p'l!)qpi$~m
!:;em! v stanovenej lehote, je povinny zaplatiťpredávaju~~ml.l
\utejsumy za každý deň.omeškania.

v.
,',. ťil'predmetnu,nehmítel'nosf

dosvojho výlučného vlastníctva.
VI.

k
2.

ODeen~ zastupiteľstvo Obce; ŽabolQ:é~ nad Nitrou dalo súhlas k predaju néhnnteľnostipedľa
svojífutizhésenÍmč; 4/0912013-5 zd~a4.9.2013 a $učasne schválilo návrh kúpnej zmluvy.
P.redá'r'aJlJci:vyhlasuje.že táto kúpna zmluva bola predpísaným spôsebom zverejnená.

tejtozmluvy

VII.
" cii'prehlasuje, že osobne pozná stava vlastnosti prevádzanej nehnuteľnosti a jej osobitné vhlstnosti si
.' ....·~.ŽejulQ,tpuje v sta:ve,vaKólll sa nachádza v čase predaja.
:áv.aŕiia'~fteqmetnejriel:iliute]lliosti vsrupľ po podpise ťejto.zmlu vy a ~p1áťení c-elej·dohôdnutej
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VIII.
_.
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Predávajúci prehlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy a ani iné práva tretích osôb.
Predávajúci rovnako vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy:
a)
neexistujú žiadne splatné a nesplnené daňové povinnosti, ktoré by sa vzťahovali na predmet kúpy
alebo jeho časť,
.
b)
neexistujú žiadne nevysporiadané reštitučné nároky, ktoré by sa vzťahovali na predmet kúpy alebo
jeho časť,
c)
neexistujú žiadne zaťaženia alebo iné práva tretích osôb k predmetu prevodu alebo jeho časti, ku
ktorých vzniku nie je potrebný zápis v katastri nehnuteľností, najmä práva nájomné,
d)
neexistuje žiadna právne účinná zmluva o budúcej zmluve alebo kúpna zmluva, ktorou by sa
zaviazal previesť, alebo ktorou by previedol predmet kúpy alebo jeho časť a zároveň sa zaväzuje,
že takúto' zmluvu v budúcnosti ani neuzavrie, predmet kúpy alebo jeho časť neprenechá do užívania
tretej osobe, ani ho inak nezaťaží.
IX.

Zmluvné strany berú na vedomie, že k prevodu vlastníctva podľa tejto zmluvy dôjde až povolením vkladu do
kar.asna nehnuteľností, zmluvou sú však viazané odo dňa jej podpísania. V prípade, že by vklad do katastra
tJOdIa rejro zmluvy nebol povolený, zaväzujú sa zmluvné strany vrátiť si všetko, čo na základe nej prijali.

x.
Tm~_ SPQ' ené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku, správny poplatok za návrh na vklad do
kamstra nehnuteľností a trovy spojené s vyhotovením tejto zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
znáša kupujúci v celosti s tým, že tieto trovy uhradí dodávateľom predávajúci a vyfakturuje ich predávajúcemu
a tento [th zaplatí predávajúcemu spolu s kúpnou cenou.
Xl.
Zmluva bola účastníkmi prečítaná, účastníci prehlasujú, že táto predstavuje ich vážnu a slobodnú vôľu, čo aj
zároveň potvrdzujú svojimi podpismi.
XII.
Táto zmluva bola spísaná JUDr. Petrom Lukáčkom, advokátom zapísaným v SAK pod číslom 2363, so sídlom
februároVá 1608 5iA, 958 01 Partizánske.
XIII.
"Na základe ~to zmluvy účastníci navrhujú povoliť· v Správe
oohnntefností pre katastrálne územie Žabokreky nad Nitrou takto:

katastra

Partizánske,

Á-LV:

parcela č. 309/2 - zastavaná plocha o výmere 80 m2,
B-LV:
g. arch. Marián Minarovič, rod. Minarovič, r. Č.
v' l l-me
C-LV:
bez zápisu
- žabokrekoch nad Nitrou, dňa ..<!..ŕ.~.1...~2013
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