K úp n

a

zml

uva

uzavretá v zmysle ust. § 5B8 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi účastníkmi

obec Marcelová

so sídlom: 946 32 Marcelová, Námestie Slobody

lČo: 306 550
štatutárny zástupca: Ervin Varga

-

,1199

starosta obce

na strane jednej ako predávajúci (d'alej len ,,predávajúci")
a
1. MUDr.

Ján Lužica rod. Lužica, nar.

trvale bytom
republiky
Slovenskej
občan
Marcelová, štátny

2. Mgr. Ladislav Naňo rod. Naňo,

bytom

nar.

Siovensret reoubliky a manželKa Mgr.
štátna

občianka Slovenskej

Marcelová , štátny občan
Valéria Naňová rod. Rozsnvóová nlr

republiky

3. lng. Zsolt Keszeg rod. Keszegh

,

trvale

nar,

, štátny občan

bytom
Slovenske1 republiky

4.

lng, Dionýz Szegi rod. Szegi

, nar.

manzelKa Zuzana Szegiova , rod. Kaczová
-"
bytom

r,
,

trvale bytom
štátny občan Slovenskei reoubliky a

nar.

, trvale
,statna obóianka Slovenskej republiky

na strane druhej ako kupujúci (d'aIej len ,,kupujúci")

takto:

Članok l.

1. Predávajúci je vlastníkom nehnutetností vedených u Okresného úradu Komárno, katastrálnY
odbor pre obec a katastrálne územie Marcelová na Liste vlastníctva č.2044 ako
- pozemok parc. registra ,,C" KN č. 57812, ostatné plochy o výmere 1 0216 m2
:

,

2. Nehnutelnosti označené v článku l bodu 1) bolizamerané Geometrickým plánom ó.442502a7g3t2o15 vyhotoveným geodetom Geo-pont , s.r.o., so sídlom 945 01 Komárno , ul. JÓkaiho
21 dňa 07.12,2015 ,ktonýjesúčasťoutejtozmluvy(d'alej len,,geometrickýplán") aboli znich
vytvorené parcely v novom stave nasledovne
parc. registra ,,C" č. 57Bl52, ostatné plochy o výmere 175 m2,
- pozemok parc. registra ,,C" č. 578/53 , ostatné plochy o výmere 1O1 m2
- pozemok parc. registra ,,C" č. 57Bl54, ostatné plochy o výmere 117 m2

- pozemok

:

,

,
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-

pozemok parc. registra ,,C" č. 578155, ostatné plochy o výmere 69 m2
pozemok parc. registra,,C" č. 57Bl2, ostatné plochy o výmere 9745 m2 ,pozemok nie je
,

predmetom prevodu

Predmetom tejto zmluvy je
pozemok
parc. registra ,,C" č. 57Bl52, ostatné plochy o výmere 175m2,
a)
b) pozemok parc. registra ,,C" č. 578/53 , ostatné plochy o výmere 1O1 m2
c) pozemok parc. registra ,,C" č. 578154, ostatné plochy o výmere 117 m2 ,
d) pozemok parc. registra ,,C" č 578/55 , ostatné plochy o výmere 69 m2
,

,

Článok ll.

1.

Predávajúci nehnutelnosti označenévčlánku l. bodu:
parc. registra ,,C" č.578152, ostatnéplochy ovýmere 175m2 vcelosti so
všetkými súčasťamiodpredáva kupujúcemu č. 1 do výlučnéhovlastníctva za dohodnutú kÚpnu
cenu 5B1,0OEUR (slovom:oát'stoosemdesiatiedenElJR)pre:MUDr.Ján Lužica rod. LuŽica,
nar.
trvale bytom
, r.č,
Uzavretie kúpnej zmluvy bolo schválené uznesením Ooecného zastupitelstva Obce
Marcelová č.10312015 zo dňa 14.12.2015.

3a) pozemok

3b) pozemok parc. registra ,,C" č. 578/53 , ostatné plochy o výmere 1O1 m2 v celosti so
všetkými súčasťamiodpredáva kupujúcemu ó.2 dobezpodielovéhospoluvlastníctva manŽelov
za dohodnutú kúpnu cenu 335,35 EUR ( slovom : trisstotridsaťpáť Eur tridsaťpáť euro centov )
pre : Mgr. Ladislav Naňo rod, Naňo, nar,
, trvale
, r.č.

bytom

, nar.

štátny občan

Slevensllej republiky a Mgr. Valeria Naňová rod. Rozsnyóová
, r.č.
kúpnej
.
Uzavretie
_
:
, trvale bytom
zmluvy bolo schválené uznesením Obecného zastupitelstva Obce Marcelová č, 10212015 zo dňa
14.12.2o15

3c) pozemok parc, registra ,,C" č. 578154, ostatné plochy o výmere 117 m2 ,v celosti so
všetkými súčasťamiodpredáva kupujúcemu č. 3 do výlučnéhovlastníctva za dohodnutú kúpnu
cenu 388,44 EUR ( slovom : tristoosemdesiatosem Eur štyridsaťštyrieuro centov ) : lng. Zsolt
Keszegh rod. Keszegh , nar.
trvale bytom
,- . Uzavretie kúpnejzmluvy bolo schválené uznesením Obecného
zastupitelstva Obce Marcelová ó.10112015 zo dňa 14.12.2015
3d) pozemok parc. registra 'C' č. 578/55 , ostatné plochy o výmere 69 m2 v celosti so
všetkými súčast'amiodpredáva kupujúcemu č.4 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
za dohodnutú kúpnu cenu 229,08 EUR ( slovom : dvestodvadsaťdeváť Eur osem euro centov)
p.re : lng. Dionýz Szegi rod. Szegi , nar. trvale bytom
- -, r.č. _
^ - }
štátny občan Slovenskej republiky a
manželka Zuzana Szegiová, rod. Kaczová , nar.
- , trvale bytom
-. r.č.
schválené
uznesením obecného zastupitel,stva obce Marcelová ; YÓil;8li?::'ffllT|l;'.r?:;
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Článok lll.

1. účastnícizmluvy sa dohodli , že kupujúci kúpnu cenu zaplatia predávajúcemu do 5 dní odo dňa
oodpísania kúpnej zmluvy bankovým prevodom na účetpredávajúceho čísloúčtu2272914210200
lBAN SKB3 020Ó 0000 0000 2272 9142, ešte pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnutel'ností.

Článok lv.
1. predávajúci prehlasuje, že na nehnutel'nosti, označenej v bode
žiadne ťarchy, dlhy ani iné obmedzenia.

1. článku l.

tejto zmluvy neviaznu

2. účastnícisa dohodli, že výdavky spojené s prevodom nehnuteínosti, s vyhotovením tejto zmluvy a s
konaním o povolenívkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností bude znášať kuPujÚci.

3. účastníciprehlasujú, že zmluvná vol'nosť, ani právo nakladať s predmetom prevodu inak nie sú
obmedzené.

Článok V,
1. Na základe rozhodnutia , ktonim sa vklad povol'uje , vykoná sa zápis v katastri nehnutel'ností na
okresnom úradu v Komárne, katastrálnyodborv prospech kupujúcich ó.l,ó,2, Č.3a Č.4.

2.Tátozmluva je platná dňom podpísania jej účastníkmi,Do povolenia vkladu vlastníckeho práva do
katastra nehnutel'ností sú účastníciviazaní v zmluve prejavenou vól'ou a svojimi podpismi na tejto
zmluve.

3, predmetná zmluva je ako povinne zverejňovaná zmluva účinnádňom nasledujúcim Po dni jej
zverejnenia v zmysle prís|ušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Predávajúci je v zmYsle

zákona povinný zverejniť túto Žmluvu najneskór do piatich dní od jej podpísania zmluvnými stranami
a taktiež je povinný vydať o tomto zverejnení písomnépotvrdenie, ktoré bude prílohou návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností,

Článok Vt.
Táto zmluva bola vyhotovená v 7 rovnopisoch, z ktorych každý účastníkobdrží1 vyhotovenie, 2
vyhotovenia budú pripojené k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutel'nostÍ.

práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú PrísluŠnými
ustanoveniami občianskeho zákonníka, najmá §§ 5BB a nasl. v platnom znení a ostatnými

všeobecne záv ázný mi právnym i predpismi Slovenskej republiky.
3.

Zmluvné strany, plne spósobilí k právnym úkonom prehlasujú, že táto zmluva obsahuje prejav ich
slobodnej, vážnej a určitej vóle, že ju neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a Po
prečítanía oboznámení sa s jej obsahom ju na znak súhlasu týmto aj podpisujú.

)

V Marcelovej, dňa 31.3.2017

Predávajúci :
obec Marcelová
Ervin Varga- starosta

Kupujúci

:

MUDr. Ján Lužica
Mgr. Ladislav Naňo
Mgr.

Valéria Naňová

lng. Zsolt Keszegh
lng. Dionýz Szegi
Zuzana Szegiová

i,

