K úp n

a zml u v a

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

medzi účastníkmi

1. lng, Vórós Kornel, rod. Vórós , nar.

občan Slovenskej republiky

trvale

bytom

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

2. Obec

Marcelová
so sídlom: 946 32 Marcelová, Námestie Slobody 1199
lČo: 306 550
štatutárny zástupca: Ervin Varga - starosta obce
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na strane druhej ako kupujúci (d'alej len ,,kupujúci")

t"rto,
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Clánok

l.

1. Predávajúci je vlastníkom nehnutel'nosti vedenom u Okresného úradu Komárno, katastrálny
odbor katastrálne územie Krátke Kesy na Liste vlastníctva č.2557 ako
pozemok parc. registra ,,C" KN č.296/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 690 m2
u cLlosti
,.

,

Článok ll.

1. Predávajúci nehnutel'nosť označenúv bode,1. článku l. tejto zmluvy so všetkými súčast'ami
v celosti odpredáva kupujúcemu za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku č, 1912017
vyhotoveného lng, Szegi Dionýzom , Námestie slobody 1359119, 946 32 Marcelová za
1 670,00 EUR (slovom: jedentisícšesťstosedemdesiat eur ).
2. Kupujúci nehnutel'nosti označené v bode 1. článku l. tejto zmluvy so všetkými súčasťamiv celosti
za vyššie uvedenú dohodnutú kúpnu cenu kupuje a preberá do svojho vlastníctva.
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=,evod pozemku uvedeného v bode'1. článku l. teito zmluvy
bol schválený uznesením obecného
Obce Marcelová č, 217l2O17 zodňa 25,5.2017.

za siu pitel'stva

Článok lll.

-:astrici zmluvY sa dohodli že kupujúci kúpnu cenu
1 670,00 EUR zaplatí
:'e:ava-lúcemu bankový prevodom na ueei preoavalucáno vsume
eirto uetu fi 1ggl5159, |BAN:SK63
:2]C 0000 0017 1998 5159 do 5 kalendárnYch
dniod" áná podpísania tejto zmluvy, ešte pred
c:Oaním návrhu na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnutel'ností.
Článok lV.

]

kupujúci prehlasuje, Že je oboznámený so
stavom nehnutel,nosti, o,značenej v bode 1.
článku l. tejto
zmluvy z obhliadky na mieste samom, z výpisu
z Listu vlastníctva ó. 2557 k. ú. Krátke Kesy
a nehnutel'nost'v takom stave kupuje oo sřolno
urartňictua
,

'

Z:::::?:::i Í,:ilÍ'.1?iÉ""[ilJ;.T,itel'nosti,označenej v bode

1

článku

l

tejto zmluvyneviaznu

3, ÚČastníci sa dohodli, Že výdavkY spojené
s prevodom nehnutel,nosti,

s vyhotovením tejto zmluvy a s
konaním o Povolenívkladu vtasiníckáho práva
do katastra nehnutel,nostiouoá znašat,predávajúci
.

'

, Že zmluvná vol'nost', ani právo nakladat, s predmetom
prevodu inak nie sú
lr'fi'"Tl"Jn]crehlasujú

Článok V.
1, Účastníci berú na vedomie, Že nehnutel'nost'
označenúv bode 1. článku l. tejto zmluvy kupujúci
nadobudne do vlastníctva rozhodnutím okresného
úraáu Komárno, ratastrátny odbor o povolení
vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností.

je Platná. dňom podpísania jej účastníkmi.Do povolenia
vkladu vlastníckeho práva do
nehnutel'ností sú ÚČastnici viazáni v zmtuve pr"1"u"nou
vó|,ou

2,Táto zmluva

:ilil'"-::

a svojimi podpismi na tejto

3, predmetná zmluva je ako povinne zverejňovan
á zmluva účinnádňom nasledujúcim po dni
zverejnenia v zmYsle PrísluŠnýchustanovení
občianskeho zákonníka. prejavalúci

jej

je v zmysle
zákona Povinný zverejnit' túto Žmluvu najneskór
oo piáticn oní od jej podpísania zmluvnými
stranami
a taktieŽ je Povinný vYdat' o tomto zverájnení
pi.ornJ-poivrdenie, ktoré bude prílohou
návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností.
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Článok Vl

-ato zmluva bola vyhotovená v4
rovnopisoch z ktorych každý účastníkobdží.1vyhotovenie,
budÚ
'

-

-"rotovenia

PriPojené k návrhu na vklad vlastníckLho práva do katastra nehnutel,ností.

='ava a Povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú
príslušnými
,sianoveniami obČianskeho zákonníka, la.lmá
sáb
a nast. v práinom znení a ostatny,mi
§§
,šeobecne
záváznými právnymi predpismi Slovensťe] r"puOtit

3
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y,

Zmluvné stranY, Plne sPÓsobilí k právnym úkonom prehlasujú,
že táto zmluva obsahuje prejav ich
slobodnej, váŽnej.a urČ_itej vóle, že ju neuzavreli v tiesni
za
ňápadne
nevynóonych podmienok a po
prečítaníaoboznámenísa s jej obsáhom ju
na znak súhlasu týmto aj podpisujú,

V Marcelovej, dňa 12.07.2017

Kupujúci :
obec Marcelová
Ervin Varga- starosta

Predávajúci:
lng. Kornel Vórós

