KUPNA ZMLUVA
na prevod nehnutel'ností medzi úöastníkmi:

Predávajúcim:

Obec Vinica
so sídlom: Cesta slobody é.466,99128 Vinica
zastupenfm: starostom obce Bélom Hrubíkom
tÖo: : 19 678

Kupujúcim: Ferenc
ifr ;11

Petrezsól rod. Petrezsél,

ii 3lill"Ti

Hi]i í:,x,i ;TJT,k".

uzavreli düa 14.06.2013 kúpnu zmluvu podlna § 588 a nasledujúcich Oböianskeho
zákonníka za ty chto zmluvnych podmienok:
I.
Predávajúca: Obec Vinica zastlpená starostom obce Bélom Hrubíkom, Cesta slobody ó.466,
99I 28 Vinica je vyluönfm vlastníkom v celosti nehnutefnosti v katastrálnom űzemi Vinica,
pozemku parc.ö, 222612, druh pozemku záhrady o v}mere 22 m2, vedenej na Správe katastra
Velik} Krtí§ na LV ö. 1264 v KN - C pre katastrálne územie Vinica.

n.
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod nehnutel]nosti v katastrálnom írzemíVinica, pozemku

parc.ö. 222612, druh pozemku záhrady o v}mere 22 fif .
Predávajúci a kupujúci sa dohodli na cene za predmet zmluvy vo v}§ke 34 €.

ilL
piedávajúci tlirnto predáva so v§etk}mi vlastníckymi právami a povinnost'ami nehnutel]nost'
v katastrálnom územíVinica oznaöenú v bode II. kúpnej zmluly do v}luöného vlastrríctva
kupujúceho v celosti, ktor,_i predmetnú nehnutel]nost' kupuje za dohodnufu kúpnu cenu
34€,

Iv.
Dohodnutá kúpna cena bude uhradená do pokladne Obecného úradu Vinica pri uzal,retí
kúpnej zmluvy, öo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

v.
Predávajúci vyhlasuje, üe na predávanú nehnutefnost' sa neviaZu Ziadne dlhy, t'archy, vecné
bremená alebo iné obmedzenia, na ktoré by mal kupujúceho upozornit'.
Kupujúci vyhlasuje, áe pozná stav kupovanej nehrrrrtel]nosti a dohodnutú kúpnu cenu
povaZujú za primeranú a v mieste obvyklú.
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vI.
Kúpna zmluva nadobudne platnost' düom jej podpísania a úöinnost' povolením vkladu do
katastra nehnutel'nosti. Uöastníci zmluvy sa dohodli, úe od kúpnej zmluvy nemöZu
jednostranne odstupit', zmluvu möZu menit' öi doplüat' ga zéúcladeobojstrannej dohody a to
najneskör do podania návrhu na vklad do katastra nehnutel'nosti.

vII.
Zmluvné strany sa dohodli, áe v§etky náklady spojené s prevodom nehnutefnosti budú zná§at
kupujúci.

vIn.
Úöastníci zmluvy í:iadajíSprávu katastra vo Velkom Krtí§i na zőklade kúpnej zmluvy
povolit' azaLaíit vklad do listu vlastníctva podl'a bodu I. a II. zmluvy.
Úöastníci krlpnej zmluvy vyhlasujú, Ze sú spösobití k právnym úkonom a anluvu uzaweli
slobodne, véúnea bez akéhokol'vek nátlaku. Tieto skutoönosti a obsah zmluvy potwdzujú
svoj imi vlastnoruön;imi podpismi.

Predávajirci:

Kupujirci:

Ferenc petrezsél

