Kúpna zmluva
uzavretá v podľa

59

588 a nasl Občianskeho zákonníka cí 40/1964 Zb. v platnom znení
medzi:

Názov

Zastúpený
Adresa
ICQ:
QIC:
Cislo účtu

|

Obec Durd'ošík
Iuveta Hadašová - starostka obce

Durďošík 13, 044 45
00 324 124
2021235931
18226-542/0200

(ďalej len ako "predávajúci ")
Meno

Dátum narodenia
Rodné číslo

Mária Droščová, rod. Takáčová

Bytom
(ďalej len ako " kupujúca 1 ")

Dátum narodenia
Rodné číslo

Marta Mate'ová, rod. Kliková

Bytom
(ďalej len ako " kupujúca 2")
(spolu tiež ako " kupujúci")

uzatvárajú po vzájomnej dohode túto

kúpnu zmluvu:
1. časť
Predmet zmluvy

1.

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností:

a) pozemok parcely registra „C“, parc.č. 136/1. druh pozemku * zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 192 m2.
b) pozemok parcely registra „C", parcč. 136/11, druh pozemku _ zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 92 m2.

ktoré nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 503. pre kat.úz. Ďurďošík, obec Ďurďošík. okres
Košice - okolie. vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Košice - okolie.
2. Predávajúci nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na základe nasledujúcich titulov:

-

pôv. zápisu, vl. 6.

-

zák. NRSR 180/1995 Zb.

» zápis ROEP rozhod. odboru PPLH č. 99/00147/Hu
_ Z 1374/03—rozhodnutie o určení súp.čísla zo dňa 25.6.2003

-

V 1407/15 zo dňa 11.05.2015 - zámenná zmluva - č.z.73/15.

Na základe tejto kúpnej zmluvy

3.

—

kupujúca Mária Droščová nadobudne nehnuteľnosť opísanú v časti I, bode
do svojho výlučného vlastníctva,

_ kupujúca Marta Matejová nadobudne nehnuteľnosť opísanú v časti
do svojho výlučného vlastníctva.

1.

1.

písm a)

bode 1. písm. b)

II. časť
Dôvod hodný osobitného zreteľa
Kúpna zmluva sa uzatvára vsúlade s ust. & 921, ods. 8. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého:

1.

„Sa ustanovenia ;$ %, ods. 1 — ods. 7zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskoršie/7
predpisov nepoužijú pri prevodoch mqjetku obce z dôvodu hodně/10 osobitného zreteľa, o
ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. pričom
osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobomje obec povinná
zverejniť nqjmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej
úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke. ak ju má obec zriadená, pričom tento zámer
musi byt' zverejnený počas celej tejto doby. "
.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je v zmysle vyššie popísaného zákonného ustanovenia
skutočnosť, že prevádzané nehnuteľnosti sú malej výmery azdôvodu ich umiestnenia

avýmery sú pre predávajúceho nevyužiteľné. Prevádzane' nehnuteľnosti sa nachádzajú
vbezprostrednom susedstve snehnutcľnosťami vo vlastníctve kupujúcich. ku ktorým sú
prihradene' a kupujúcimi aj dlhodobo obhospodarované. Akýkoľvek iný spôsob užívania či
prevodu nehnuteľností by bol pre predávajúceho bezúčelný a nehospodárny.

III. časť
Kúpna cena
.

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene:
—

—

.

14,- € (slovom štrnásť eur) / m2. t.j. 2.688,— € za prevádzanú nehnuteľnosť opísanú
včasti I, bode 1. písm. a) tejto zmluvy, ktorú uhradí kupujúca Mária Droščová
predávajúcemu v lehote 10 dní od podpisu tejto zmluvy. na účet vedený vo Všeobecnej
úverovej banke. IBAN: SK86 0200 0000 0000 1822 6542
14.- € (slovom štrnásť eur ) / m2. t.j. 1.288,- € za prevádzanú nehnuteľnosť. opísanú
v časti I, bode 1. písm. b) tejto zmluvy. ktorú uhradí kupujúca Marta Matejová
predávajúcemu v lehote 10 dni od podpisu tejto zmluvy. na účet predávajúceho vedený
vo Všeobecnej úverovej banke, IBAN: SK86 0200 0000 0000 1822 6542

Predávajúci si vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. ak mu nebude dohodnutá kúpna
cena zaplatená riadne, včas a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

IV. časť
Iné dojednania
Nehnuteľnosti podľa časti I. bodu ] tejto zmluvy, predávajúci odpredáva kupujúcim bez tiarch.
vecných bremien a právnych vád. Predávajúci vyhlasuje, že jeho zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená.
.

.

.

.

Kupujúci potvrdzujú, že im je známy celkový stav prevádzaných nehnuteľností, že tieto kupujú
v takom stave, v akom sa nachádzajú ku dňu podpísania zmluvy.
Kupujúci nadobudnú vlastnícke právo k nehnuteľnostiam uvedeným v časti I. bode 1 tejto
zmluvy na základe právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu o povolení vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Predávajúci p r e h 1 a s 11 j e, že mu nie sú známe také vady a poškodenia prevádzaných
nehnuteľností. na ktoré by mali kupujúcich osobitne upozornit", a ktoré by bránili v ich užívaní.
Predávajúci p r e h a s uj e, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie sú uzavreté žiadne zmluvy. na
základe ktorých by tretia osoba mala nájomné či iné práva k prevádzaných nehnuteľností. ktoré
by obmedzovali vlastnícke právo k nej.V. časť
1

Dodatky zmluvy
Ak táto Zmluva nestanovuje niečo iné, túto Zmluvu je možné meniť, dopĺňať alebo rušiť
len
priebežne číslovanými písomnými dodatkami, ktoré musia byť riadne podpísané
všetkými
Zmluvnými stranami, ak nie je v tejto Zmluve stanovené inak.
VI. časť
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webstránke obce.

Ak táto Zmluva nestanovuje niečo iné, túto Zmluvu je možné meniť, dopĺňať alebo
rušiť len
priebežne číslovanými písomnými dodatkami, ktoré musia byť riadne podpísané
všetkými
Zmluvnými stranami.
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatným alebo
neúčinným, nemá to
vplyv na platnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení. V takomto prípade sa namiesto
neplatného alebo neúčinného ustanovenia použijú príslušné ustanovenia zákona,
prípadne
zmluvné strany nahradia neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením
platným a účinným
s prihliadnutím na účel sledovaný touto zmluvou.
Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku V piatich (5) rovnopisoch s
povahou originálu,
pričom jeden (1) rovnopis obdrží každá Zmluvná strana a dva (2) rovnopisy budú predložené
príslušnému okresnému úradu pre účely katastrálneho konania.
,

Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že jej ustanoveniam
rozumejú, že ju
uzatvárajú slobodne, ich vôľa uzatvoriť túto Zmluvu je vážna, vzájomné prejavy V tejto Zmluve
považujú za dostatočne určité a zrozumiteľné, Zmluvu uzatvárajú bez nátlaku, neuzavreli V
ju
tiesni a táto Zmluva je pre nich vzájomne výhodná, čo svojimi podpismi
na tejto Zmluve aj
potvrdzujú.

v Ďurďošíku, dňa 01.08.2018

v

Predávajúci
Obec Ďurďošík
v zast. Iveta Hadašová - starostka

Mária Droščová - k pujúca

Marta Matejová — kupujúca

