
K ú p n a    z m l u v a 

 

uzatvorená medzi účastníkmi podľa § 588 zák.č.40/ 1964 Zb. 

 

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

                        IČO 00655015, 

                        zastúpená starostkou obce Ing. Vierou Uhlárovou , občan SR                 

        

             a 

 

               Kupujúci :     Marta Juríková, rod.Macková,  ,nar.22.3.1953 

                                     bytom Nemečky 78 , 956 22 Prašice , občan SR   

 

 

                za nasledovných podmienok : 

 

1. 

             

Predávajúci je vlastníkom nehnuteľností zapísaných v Okresnom úrade Topoľčany, 

katastrálny odbor pre kat.územie Nemečky na LV č. 464 ako parc.č. 365/3 záhrada 

o  výmere 45 m2 ,  registra C KN. 

              Predávajúci predáva vyššie uvedenú parcelu v celosti – v podiele 1/1  kupujúcemu . 

            

2. 

 

Účastníci zmluvy sa dohodli  na kúpnej cene v celkovej výške 157,50 EUR,  slovom 

Jednostopäťdesiatsedemeur 50centov  t.j. 3,50 EUR /  m2. 

Kúpna cena bude  vyplatená po podpise kúpnej zmluvy predávajúcemu na jeho účet –  

SK71 0200 0000 0000 2002 5192 .  

                                                                  3. 

      

             

Účastníci zmluvy berú na vedomie, že zmluva je platná ako náhle sa zhodli na  jej obsahu 

      a podpísali jej písomné vyhotovenie. 

               Zmluva nadobúda účinnosť dňom povolenia vkladu v Okresnom úrade  Topoľčany, 

               katastrálny odbor. 

                                                                                 4. 

 

              Predávajúci vyhlasuje, že prevádzaná  nehnuteľnosť  nie je zaťažená  ťarchami, ani inými 

              právnymi povinnosťami. 

              Kupujúci vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil so stavom kupovaných nehnuteľností. 

 

                                                                                 



                                                                             5. 

                

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

               povoliť nasledovný vklad pre  kat.územie Nemečky  CKN : 

                1/ LV č. 464 

 

   Na A časti LV :  parc.č. 365/3 záhrada o  výmere 45 m2  

                 Na B časti LV:   Marta Juríková, rod. Macková,  , nar. 22.3.1953 

                                            bytom Nemečky 78 , 956 22 Prašice , občan SR   

 

                 Na C časti LV :  bez zápisu 

 

7. 

Táto zmluva je vyhotovená v 4 – och vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení     

obdržia zmluvné strany, dve vyhotovenia zostanú pre potreby Okresného úradu    

v Topoľčanoch , katastrálneho odboru 

 

 

              Zmluva bola účastníkmi prečítaná, vysvetlená, zmluvné strany jej obsahu porozumeli  

              a  keďže vyjadruje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, na znak súhlasu  

              túto podpísali.       

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

               

                         

              Nemečky  dňa  20.2.2020 

   

 

 

 

 

             Predávajúci :                                                                                   Kupujúci  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


