
KUPNA ZN.ILUVA

obec SELICE' IČo:00 306 151, so sídlom: 925 72 Se]ice, ul.Sov.armády č. 1131,
zastúpená starostom obce: lgor MAhIDÁK,
na strane jednej ako predávajúci
a
p. Jozef JOZEFIK' nar. 10.2. 1961, r.č. 61'0210l6648:trvale býom Selice, Jatovská
66s
na slranej druhej ako kupujúci
ktorí sú plne spósobili na právne úkony, uzavreli dňa 14. decembra 2016 podťa$588anasl.
obč. zákonníka túto

kúpnu zmluvu:

I.
Predávajúci je vlastníkom nehnuteťností zapísanej v katastri nehnuteťnosti na okesnom

úrade Šďa - katastrálny odbor' vedených v kat' úz'Selice, na liste vlastnícna ě' 37]'
pdrcely repistra ,.
- parcely ě. |4/3 _ zast' plochy a nádvoria o wýmere l43 m2.

IL
Predávajúci predáva nehnutelhosť uvedenú v bode I. (prvom) so všeth.funi právami a

povirurosťami za kúpnu cenu: 429,- eur, slovom: štyristodvadsat'deváť eur'
Kupujúci predmetnú nehnuteťnosť za uvedenú cenu kupuje v celosti. Kúpnu cenu zaplatí

kupujúci pri podpise zmluly.

ilL
K tomuto zmluvnému prevodu nehnuteťností dalo predchádzajúci súhlas obecné

zastupiteťstvo obce Selice, uznesením č, 111201'6.A-I' dřn 14. aprt|a20|6.

Iv.
Uěastníci vyhlásili' Že sú oboznámení so stavom prevádzanej nehnutel'nosti a prehlasujú,

že na nej neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, ani práva tretích osób. Učastníci prehlasujú,
že si nehnuteťnosť prehliadli a je im mámy ich stav'

v.
Vlastníctvo k nehnuteLnosti' ktoré je predmetom prevodu v tomto pÍávnom úkone a je

lyšpecifikované v čl' I (prvom) tejto zmluly so všetkými právami a povinnosťami nadobúda
kupujúci aŽ dňom nadobudnutia právoplatnosti roáodnutia okresného úradu Šaťa _

katastrálny odbor o povolení vkladu viastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra
nehnutel'nosti.
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Kupujúci súhlasí s ým, že nóvrh do katastra nehnuteťnosti podáva aj v jeho mene
predávajúci a to tak, aby kataster rozhodol, žc jcdiným vlastníkom predávanej nehnuteťností
bude kupujúci v celosti.

vt.
Správne poplatky Podrr rál, sNR č.l45195 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších

zmien a doplnkov budú rná|rt, úěartnícl podl'a cit' zákona.
Kupujúci je povlnný uhrrdlt. prl podpisc kúpnej zmluvy, náklady spojené s prevodom
nehnutel'ností vo výtkc 5l,00 our (poplatok za prevod).

vil.
l. Tlto rmluvr nrdob0dr phtnort' dňom jcj podpisu zmluvnými stranami a účirrnosť dňom

nótlodrdúc|m po dnlJq| iloÍqlnonh no wcbovom sídle obce.
2. Kupujúcl borlo na vodomlo, žo tÁto zmluva podlieha zverejneniu v zmysle $ 5a zák. ě'

211/2000 Z.z. o slobodnom prÍstupc k lnformáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a súhlasí sjej zverejnením na webovom sldlc obce.

3' Zmluvné strany vyhlasujú' že si zmluvu pozome prečítali, súhlasia s jej obsahom, na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. Ďalej preh|asujú, že zm|uva bola uzatvorená po
vzájomnej dohode a nie v tiesni za nápadne neýhodných podmienok.

4' Zmluva bola vyhotovená v 4 ryhotoveniach, z ktoých kaŽdý má platnosť originálu, po
jednom vyhotovení obdÉí predávajúci a kupujúci, 2 vyhotovenia zostanú na okesnom urade
Sďa - katastálny odbor.

V Seliciach; dňa l4' decembra 20l6

Za predávajúceho: Za kupujúceho:

Igor
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