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KÚPNA ZMLUVA
uzavretá medzi zmluvnými stranami:

L Predávajúci: Obec poRÁč, Poráč 61, Poráč 05323, IČO: 00329509
Zastúpená: Ing. Peter Volčko - starosta
(ďalej v texte ako "predávajúci")

II. Kupujúci: Mgr. Gustáv Krajči, rod. Krajči, rod.čís
a
Mgr. Mária Krajčiová, rod. Tobiášová,
obaja trvalý pobyt: Kuzmányho 976/16, ,"uz Ol ",pl;:);:5A~~ania SR

( ďalej v texte ako "kupujúci" )

l. Predmet zmluvy

1.1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísaných na LV č.
l, katastrálne územie' Poráč, obec Poráč, vedenom na Okresnom úrade Spišská Nová
Ves, katastrálny odbor a to parcela C-KN Č. 822/1 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 4727m2 podľa zápisu v citovanom LV v časti B pod poradovým číslom B1.

1.2. Geometrickým plánom č.38/2018, vypracovaným Michalom Holováčom, overeným
dňa 08.06.2018 Ing.Katarínou Pacákovou bola vrtvorená nová parcela Č. C-KN 822/8
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m oddelením od pôvodnej parcely Č.

C-KN Č. 822/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4727m2.
1.3. Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľností popísanej v bode 1.2. tohto článku

a to parcela C-KN Č. 822/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20m2 v podiele 111,
t.j. v celosti.

II. Kúpna cena a platobné podmienky

2.1. Kúpna cena bola stanovená na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v Poráči
č.45/2018 zo dňa: 10.08.2018 vo výške 1,-eur/m2 spolu 20,- Eur s DPH. (slovom
dvadsať eur).
Kúpna cena bude uhradená v pokladni obce Poráč pri podpise zmluvy.

III. Nadobudnutie vlastníckeho práva

3.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej v čl. L tejto zmluvy
momentom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Spišská Nová
Ves, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
v prospech kupujúceho 40 katastra nehnuteľnosti.

3.2. Vklad do katastra nehnuteľnosti je povinný podať kupujúci a to bezodkladne po
podpísaní tejto zmluvy.



IV. Prehlásenie zmluvných strán

4.1. Predávajúci prehlasuje, že nehnuteľnosti uvedené v čl. I. tejto zmluvy nie sú zaťažené
žiadnymi právami tretích osôb, najmä záložnými právami alebo inými
zabezpečovacími prostriedkami, vecnými bremenami, služobnosťami, reštitučnými
nárokmi, týkajúcimi sa predmetnej nehnuteľnosti.

4.2. Predávajúci prehlasuje, že do dnešného dňa neuzatvoril žiadnu kúpnu zmluvu
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorou by sa zaviazal previesť, alebo
ktorou by previedol vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti podľa čl. I. tejto
zmluvy na iné osoby ( právnické alebo fyzické ).

4.3. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet zmluvy do užívania, hneď po zaplatení
kúpnej ceny.

4.4. Kupujúci vyhlasuje, že sa s odpredávanou nehnuteľnosťou oboznámil z miestnej
obhliadky a túto kupuje do svojho výlučného vlastníctva v stave, v akom sa nachádza
pri podpise tejto zmluvy.

V. Poplatky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poplatky súvisiace s prevodom predmetnej
nehnuteľnosti budú hradené kupujúcim.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
povolenia vkladu v katastri nehnuteľnosti.

6.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že sú oprávnení
s predmetom zmluvy nakladať, že zmluvné prejavy účastníkov sú dostatočne
zrozumiteľné a určité a právny úkon je urobený v predpísanej právnej forme.

6.3 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne bez akejkoľvek tiesne podpísali.

6.4 Predávajúci vyhlasuje, že k predmetu zmluvy podľa čl. L sa neviažu žiadne
nedoplatky prípadne ich vyrovná do 3 dní odo dňa podania návrhu na v klad do
katastra nelmuteľnosti.

6.5 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre
účastníkov a dve vyhotovenia pre účely katastrálneho konania.

6.6 Na základe tejto zmluvy je kupujúci oprávnený a splnomocnený podať na Okresnom
úrade Spišská Nová Ves, katastrálny odbor návrh na v klad vlastníckeho práva v
rozsahu tejto zmluvy.

V Spišskej Novej Vsi 29.10.2018

~~S~
Ing.Peter Volčko
starosta obce

Mgr. ustáv KrajČl
f

Mgr. Mária Krajčiová


