
Okresný úrad Topoľčany 

Katastrálny odbor 

 

N á v r h 

 

             Predávajúci : 1/ Obec Nemečky, Nemečky č. 194, 956 22 Prašice 

                                        IČO : 00655015 

                                       Obec zastúpená starostom obce Ing. Vierou Uhlárovou, občan SR 

              Kupujúci : 1/  Alena Laciková rod. Gombárová r.č. 605814/ 6468, nar. 14.8.1960 

                                      bytom 956 22 Nemečky 151, občan SR   

 

na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností kúpnej zmluvy 

 

Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností zapísaných v Okresnom úrade 

Topoľčany, katastrálny odbor pre kat.územie Nemečky na LV č. 1096  ako parc.č. 401 trvalý 

trávny porast výmery 191 m2 a parc.č. 402 trvalý trávny porast výmery 101 m2 a to v podiele 

¼-ina k celku. Parcely registra C KN. 

              Predávajúci predáva vyššie uvedené parcely v podiele ¼-ina k celku kupujúcemu a kupujúci  

              kupuje nehnuteľnosti do  podielového spoluvlastníctva. 

          Účastníci zmluvy sa dohodli  na kúpnej cene v celkovej výške  255.50,- EUR, t.j. 3.50,-/m2. 

Kúpna cena bola  vyplatená pri podpise kúpnej zmluvy predávajúcemu na jeho účet, resp. do 

pokladne  obecného úradu Nemečky.       

     Predaj  parc.č. 401 trvalý trávny porast výmery 191 m2 a parc.č. 402 trvalý trávny porast 

výmery 101 m2 v podiele ¼-ina k celku bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

obce Nemečky konaného dňa, 28.4.2019 pre kupujúceho Alenu Lacikovú rod. Gombárovú 

r.č. 605814/ 6468 bytom Nemečky 151 za dohodnutú kúpnu cenu 255.50,- EUR.                

               Na základe tejto zmluvy možno v Okresnom úrade Topoľčany, katastrálny odbor  

               povoliť nasledovný vklad pre  kat.územie Nemečky : 

 

 



               1/ LV č. 1096 

               Na A časti LV :  parc.č. 401 trvalý trávny porast výmery 191 m2 

                                               parc.č. 402 trvalý trávny porast výmery 101 m2 

                   Na B časti LV:   Alena Laciková rod. Gombárová r.č. 605814/ 6468, nar. 14.8.1960 

                                              podiel ¼-ina  

                   Na C časti LV :  bez zápisu 

                   

                   Účastníci  zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 

               

                   Nemečky,  dňa  13.5.2019 

   

 

                   Predávajúci :                                                                                   Kupujúci  : 

 

 

 

 

 

 

                    Prílohy : 2x kúpna zmluva 

                                   1x výpis z uznesenia OZ 

                                   1x zápisnica OZ 

                                   1x Osvedčenie o zvolení starostu 

                                   1x  Potvrdenie o pridelení IČO 

                                    poplatok     

                                    potvrdenie o zverejnení 


