
Článok l
Predmet zmluvy

KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník a v súvislosti

s aplikáciou zákona Č. 162/1995 v platnom znení
medzi

proUflvajucr: Obec Veľké Bierovce

Obecný urao. 9131 i Velké Bierovco 24
léo: 00312142
[JfČ: 2021080105
zastúpený: Ing. Jan Marcinát, starosta obce

ídafej ien .predávaiúcr)
ci

kupujúci: Ing. Beáta MichaHková
narodený:

rodné číslo:
trvalý pobyt: Mateja Bela 2441/37,911 01 TrenCín
štátny občan SR

(ďalej len ..kUpUjLJCi'" a spolu s predávajúcim dalej ien "zmluvné strany")

sa dohodli na uzatvorení tejto kúpnej zmluvy:

1) Preometorn zmluvy je prevod nehnutetností vo vlastníctvo predávajúceho:

a) pozemku parc. Č. 444/23 o výmere 32 m2. druh pozemku - orná pôda,

b) pozemku parc. Č. 445/3 o výmere 3/ m2, druh pozemku - orná pôda,

nachádzajúcich sa v katastrámorn l128m! Veľké Blerovce okres Trenčín, obec Veľké Bíerovce

L)ve()ené parcely vznikn rozclenenŕm parcelv vedenej Katastraínym uradorn Sprá,va xatasua Troncm

katastrálne lJzl-?rnie Velké 8íerovce na L V č. 563 ako parc, E-KN Č. 804 o výmere 317 cruh

pozemku - ostatná plocha ooora prilozencho georneinckétlo plánu C:.401919T4~·48i2011.

(dalej len .nernutetnostr').

2) KUPUjUCi hupuje nehnuternosu CiD vvíucného vrastructva a zaväzuje sa. za no zaptaru KLJpnU cenu.

éj,1nťJk H
Účel zmluvy

Predávajúci týmto predáva kupujúcemu nehnuteľnosti uvedené v {il, l tejto zmluvy a kupujúci

i\UDUIE od predávajúceho neimutei nosti uvedene v l: l. l tejto zmluvy.



C!ánok Hl

sa ot)Qznarni1 so stavom nehnutefnostf, ic~n STav

élánok IV
Kúpna cena a platobné podmienky

1) Dohodnutá kúona cena nlGdzi zrnluvnýrnl stranami je schválená zastupiretstvom vo

celkom 69,00 rn'
prf;clstavuj(:! celkom sumu 207,-- EUR (slovorr1, dvestosooom eur a nula centov).

2) Zmluvno strany S!) donoch, že kúpna cena bude uhradenú v plnej výšks pri podpise tejto zmluvy.

Článok V
Právne záruky

Predávajúci sa zaručuje, že:

a) nehnutolnost: sa nachádzajú v Jeho výlučnom vlastníctve.

b) je oprávnený nehnutetnostarrn pine disponovať.

Cl na nennuternosnach neviaznu ziaona záložné práva, akékoľvek iné ťarchy, akékoľvek práva tretích

osôb. vrátane vecných bremien, najornnycr, práva iných práv. nie sú a nebudú urobené žiadne

opatrenia a kroky zo strany predávajúceho k zriadeniu lakýchto práv k nehnuteínostíarn,

d) na nehnuteľnosti neboli uplatnené žiadne nároky podľa osobitných právnych predpisov,

e) vlastníctvo predávajúceho k nehnuternosttarn nie J8 nijako ovplyvnené žiadnou dor'!odou s treťou
stranou,

t} neboio rozhodnuté o vyvlastneni nehnuteľností! odstráneru nennutelnosu, alebo o zmene ich

vvuž.tia, ani nebolo začaté a neprebieha žiadne súdne. spravne an] iné konanie. ktorého dósteokom

by došlo k, vvviastnoní.. aiebo odsrránernu nehnuteľnosti. arobo ktorým by boje ~nak obrrlEHt,"en(~

viastnícks právo kupujúceho k nehnuteľnostiam.

gi vykona všetky ci vyvirl'e maximálne usilie nevvhnutné na to, aby kUpCl1LICi nadobudol

vlasl~lrcke

Článok \ii
Nadobudnutle v~Bstnfctva



,"Ghnuteľnosti Clo vtastnrctva.

Clánok vn
Záverečné ustanovania

II Účastníci podpisom

bez oornedzenia. UKon Je
nostatočne zrozurrutetné a iCtl zmluvná voľnosť nie Je ničím obmedzena

2) Zmluvné strany vyhlasujú. že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez vyhracl s (lOU

suntasia. na znak čoho ju vlastnoručne podpisuiú

3) Táto zmluva J8 vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch. z ktorých každý má platnosť originálu. z

toho dve (2) vyhotovenia Sl:1 určene pre Katastrálny úrad. Správa katastra v Trenčíne, jedno (1)

vyhotovenie pre kupujúceho a jedno (1) vyhotovenie pre predávajúceho.

Vo Veľkých Bierovciach dňa 2.12.201 i

predávajúcí: kupujúci:

......../(.r.~l ~..~.[:?..:..~!.~ .
Ing. Beáta MichallkovaObec Vel'ké Bierovce, zastúpená

Ing. Jánom Marcinátom, starostom obce


