Kúpna zmluva
Predávajúci: Obec Dražkovce, 038 02 Dražkovce 45
zastúpená starostkou obce Vierou Šalagovou
IČO: 00316628
bankové spojenie IBAN: SK89 0200 0026 9264 0357
ďalej len predávajúci
Kupujúci: Obec Diaková, 038 02 Diaková 18
zastúpená starostom obce Bc. Róbertom Ivaškom
IČO: 00648370
bankové spojenie IBAN: SK92 5600 0000 0030 0053 6001
ďalej len kupujúci
uzavreli túto zmluvu o predaji nehnuteľnosti:
Čl. 1
Obec Dražkovce, zastúpená starostkou obce Vierou Šalgovou, predáva a kupujúci
Obec Diaková, zastúpená starostom obce Bc. Róbertom Ivaškom kupuje
novovytvorenú KN-C parcelu č. 99/222, zastavané plochy o výmere 5 m2, ktorá
vznikla odčlenením z KN-C parcely č. 99/6 zapísanej na LV č. 267 a
novovytvorenú KN-C parcelu č. 99/223, zastavané plochy o výmere 9 m2, ktorá
vznikla odčlenení z KN-E parcely č. 70/1 zapísanej na LV č. 673 v zmysle
geometrického plánu č. 145/2016 vyhotoveného dňa 11.7.2016 geodetickou
kanceláriou Ing. Evy Jadroňovej.
Cena v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva obce Dražkovce bola stanovená
vo výške 1 EUR / m2. Celková kúpna cena predstavuje 14 EUR /slovom štrnásť
eur/.
Kúpujúci uhradí kúpnu cenu do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy oboma
stranami na účet Obce Dražkovce alebo v hotovosti do pokladne obce.
Predávajúci prehlasuje, že predávaná nehnuteľnosť je majetkom obce Dražkovce a
nie sú na ňu viazané žiadne záväzky tretej osoby.
Predaj pozemku bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 52/2016 zo
dňa 30.11.2016.

Čl. 2
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva na Okresnom úrade – odbore
katastrálnom v Martine znáša kupujúci – Obec Diaková.

Čl. 3
1.
Prehlasujeme, že účastníci kúpnej zmluvy sú oprávnení s predmetom
zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité,
zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený podľa zákonom
stanovenej formy.
2.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 4-och rovnopisoch, z toho Predávajúci obdrží 1
rovnopis, Kupujúci 1 rovnopis a dva rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Martin odbor katastrálny.
3.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu
vôľu uzatvoriť kúpnu zmluvu, že ju uzatvárajú slobodne a vážne, bez nátlaku a nie za
nápadne nevýhodných podmienok, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať
a zmluvná voľnosť ani právo s predmetom zmluvy nakladať nie sú obmedzené a že
právny úkon robia v zákonom predpísanej forme a na znak toho túto zmluvu
vlastnoručne podpisujú.
4.
Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a
účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na web-stránkach
Obce Dražkovce a Obce Diaková.

…..............................................
predávajúci
Obec Dražkovce
zastúpená starostkou
Vierou Šalagovou

V Dražkovciach, dňa 9.1.2017

…..............................................
kupujúci
Obec Diaková
zastúpená starostom
Bc. Róbertom Ivaškom

V Diakovej, 9.1. 2017

