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KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle §§588,589 a násl. Obcianského zákonníka

cl. l.
Zmluvné strany

)redávajúci: Obec Cervený Kláštor

v zastúpení starostom obce Ing. Štefanom Džurným

sídlo: Obecný úrad v Cervenom Kláštore, 05906 Cervený Kláštor
c.65

ICO: 00326135

,(upujúci: MO SRZ Spišská Stará Ves

v zastúpení predsedom MO SRZ - p. Pavlom Martancíkom a p.

Jaroslavom Matlákom

sídlo: Mlynská 176, 061 Ol Spišská Stará Ves

ICO: 37794841

cl. II.

Predmet zmluvy:

Predávajúci uvedený v cl. l vyhlasuje, že je výlucným vlastníkom pozemku - parcely
"egistra KN - "E" c. 407/1 - tr. tr. por. o celkovej výmere 450 m2 , vedené Správou katastra

ir Kežmarku na LV c. 261 v k.ú. Cervený Kláštor, obec Cervený Kláštor.

cl. III.

Kúpna cena a spôsob úhrady:

1. Predávajúci - Obec Cervený Kláštor predáva nehnutelnost uvedenú v cl. II. tejto
;;úpnej zmluvy kupujúcemu - MO SRZ Spišská Stará Ves do jeho výlucného vlastníctva za
ilohodnutú kúpnu cenu 610,47 ,- € ( slovom šeststodesat euro a štyridsat sedem centov) al·
;mpujúci - MO SRZ Spišská Stará Ves predmet prevodu za túto dohodnutú kúpnu cenu od
:,redávajúceho kupuje do svojho výlucného vlastníctva.i .
.• 2. Dohodnutú kúpnu cenu pozemku zaplatí kupujúci predávajúcemu na císlo úctu:
'~9624562/0200 vo VÚB a.s., pobocka Spišská Belá, najneskôr do 30 dní od podpísania tejto
'~mluvy a bez zbytocného odkladu predávajúcemu preukáže zaplatenie kúpnej ceny.

3. Ak nebude kúpna cena pozemku zaplatená v dohodnutom termíne a v dohodnutej
',rýške, predávajúci môže od tejto zmluvy odstúpit.

r cl. IV.
Dalšie ustanovenia kúpnej zmluvy:
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1. Predávajúci vyhlasuje že na prevádzanej nehnutel'nosti neviaznu žiadne t'archy, vecn/l
bremená, záložné práva ani iné dlhy, ktoré by mu bránili nakladat' s predmetn01~

nehnutel'nost'ou. f~

2. Kupuj~ci vy~lasuje, že ;a obozná~il s~ stvav?mprevá~zanej nehnutel'nosti, jej stav je mII:
dobre znamy a tIeto nadobuda do svoJho vylucneho vlastmctva'1:'

3. Zmluva je platná podpisom zmluvy a úcinná nasledujúci den po jej zverejnení n.~
internetovej stránke obce Cervený Kláštor. Vlastníctvo k predmetnému pozemku prechádz Ž

na kupujúc~ho,vklad,om do k~tastra ne~utel'nosti S~rá,?, katastra v ~ežmarku. Právne úcinkftvkladu vzmknu na základe pravoplatneho rozhodnutIa o Jeho povolem. 12

4. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky, spojené s prevodom nehnutel'nosti a jeh!!
registráciou znáša kupujúci. Návrh na vklad do katastra nehnutel'ností podávl~

predávajúci. ~!l"

5. Kupujúci sa zaväzuje ohlásit' nadobudnutie nehnutel'nosti príslušnému správcovi dan,:'
z nehnutel'ností a to do 30 dní odo dna povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastI)
nehnutel'ností.

Í'.~

C"IV 4.;'• • i1,
Záverecné ustanovenia: (~

eJ

1. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach. Zmluvné strany obdržia kúpn~
zmluvu až po vyznacení právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu do katastIl~

l".

nehnutel'nosti od Správy katastra v Kežmarku. it
<f

2. Zmluvné strany zároven preWasujú, že táto kúpna zmluva bola uzatvorená vážn<~

dobrovol'ne a za obojstranne zrozumitel'ných podmienok, na znak coho ju vlastnorucni

podpísali. i
3. Predávajúci vyhlasuje, že prevod a spôsob prevodu nehnutel'nosti uvedenej v cl. II te.it.~

zmluvy bol schválený obecným zastupitel'stvom obce Cervený Kláštor dna 30.11.2011 po:?
císlom uznesenia: 08/05/2011 a to na základe ust. §9a odst. 1 písm. c) Zákona c.138/199:
Zb. o majetku obcí.

V Cervenom Kláštore dna 19.03.2012

Predávajúci:

Ing. Štefan
starosta obce

Kupujúci:

~ .
Pavol M art a n c í k

;é~··..
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