
KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle § 588 a násl. Občianskeho zákonníka a v súvislosti s aplikáciou zákona č.
162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov medzi:

Obecný úrad
Velké Bierovce1. Predávajúci:

1.a Berta Ondrášková rod. Mahríková
narodená: 29.7.1945
rodné číslo: 455729/739
trvalý pobyt: 913 11 Veľké Bierovce 220

1.b Kristína Hricková rod. Mahríková
narodená: 18.10.1934
rodné číslo: 346018/724
trvalý pobyt: Nozdrkovce 16,911 01 Trenčín

1.c Michal Bulko rod. Bulko
narodený: 14.8.1931
rodné číslo: 310814/723
trvalý pobyt: 913 11 Veľké Bierovce 213

l.d Peter Bulko rod. Bu1ko
narodený: 13.6.1953
rodné číslo: 530613/229
trvalý pobyt: 913 11 Veľké Bierovce 139

l.e Beáta Michalíková rod. Bulková
narodená: 17.10 .1966
rodné číslo: 666017/6831
trvalý pobyt: M. Bela 2441/37,911 01 Trenčín

ďalej len "predávajúci"

Dátum: RZ \ZH.LU .
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Poda cie číslo: Číslo spisu: :
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Prílohy/listy: Vybavuje
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2. Kupujúci:
2.a Martin Adamčík rod. Adamčík

narodený: 4.8.1989
rodné číslo: 890804/7500
trvalý pobyt: Nivka 538,913 21 Trenčianska Turná
Martina Šišovská rod. Šišovská
narodená: 15.12.1987
rodné číslo: 876215/7558
trvalý pobyt: Rozvadze 584, 913 11 Trenčianske Stankovce

ďalej len "kupujúci"

2.b

Čl. L

Predmetom tejto zmluvy je pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Vel'ké Bierovce, (obec
Veľké Bierovce, okres Trenčín), vedený v LV č. 558 ako

parc. C-KN č. 444/20 orná pôda o výmere 64 m2

vo vlastníctve predávajúceho 1.a v podiele 3/4 (výmera podielu 48 nr'), predávajúceho l.b
v podiele 1/16 (výmera podielu 4 m2

), predávajúceho 1.c v podiele 1/16 (výmera podielu 4



m2
), predávajúceho l.d v podiele 1/16 (výmera podielu 4 m2

) a predávajúceho l.e v podiele
1/16 (výmera podielu 4 m2).

Čl. II.

Pozemok v k.ú. Vel'ké Bierovce parc. C-KN č. 444/20 ornú pôdu o výmere 64
m2 predávajúci predávajú vo výške svojich podielov a kupujúci kupujú do podielového
spoluvlastníctva každý v podiele 1/2.

Čl. III.

Cena prevádzaného pozemku uvedeného v čl. L tejto zmluvy, bola stanovená dohodou
zmluvných strán pre každého predávajúceho vo výške 1,00 EUR slovom jedno euro a nula
centov a bola zaplatená pri podpise tejto zmluvy.

Čl. IV.

Predmetná nehnuteľnosť uvedená v čl. L nie je zaťažená záložným právom ani vecným
bremenom, čo je zrejmé aj z časti C - LV Č. 558 k.ú. Veľké Bierovce.

Čl. V.

Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k pozemku
pre kupujúcich do KN predložia Katastrálnemu úradu, Správe katastra v Trenčíne spoločne.

Čl. VI.

Poplatky súvisiace s prevodom vlastníctva pozemku hradia kupujúci.

Čl. VII.

Táto kúpna zmluva je vyhotovená v 9 exemplároch, z ktorých budú 2 odoslané za
účelom vkladu vlastníckeho práva do KN na Katastrálny úrad, Správa katastra v Trenčíne.

Kupujúci prehlasujú, že je im známy stav prevádzanej nehnuteľnosti do podielového
spoluvlastníctva a túto kupujú v stave, v akom sa nachádza.

Zároveň týmto zmluvné strany prehlasujú, že táto kúpna zmluva bola uzatvorená vážne,
dobrovoľne a za obojstranne zrozumiteľných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne
podpísali.

V Trenčianskych Stankovciach dňa
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