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KÚpna zmluva
ktorú v zmysle príslušných ustanovení obč. zákonníka uzavreIi medzí sebou

Predávajúci

:

obec Čatovec, lčo : 00306401, so sÍdlom 946 02 Čalovec č. 170' zastúpená
starostom obce zoltánom Molnárom
KupujÚca ě. 1 :
Lélvová G?briela radcná RFscová

détum

rodné číslo

).

Ý
,
|

Kupujúca é.2 :
AnzetmLszp!9!9!3 ]9!9ná Létyová,

c
;ké

!'1965, rodné čísto
1 Komárno, štátna

t.

I

'l,
l|

l,

Kupujúca č' 3 :
Abigeta Farkasova rod911á LéIvová'

dl

;ltl

'1967, rodné čísto

občianka sR

I

t.,

I,

Predmet zmluvy

It.
I

l.

Predávajúcije vytučnymvlastnikomnasledovnýchnehnutel'ností:

a

-

parcely registra ,,c" p.ě. 329/27 o Výmere 103 m2 ako zastavané plochy a
nádvoria a parcely regístra ,,C" p.č. 329/28 o výmere 133 m2 ako zastavané
plochy a nádvoria, ktoré boli vytvorené z parcely registra ,,C" p.č' 329/1 a
výmere 5 4719 m2 ako zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č' 678
v k.ú. Calovec, geometríckým plánon č. 33938458-31/2011'

Predáuajúci predáva parcely regÍstra,,C" p' č' 329/27 a 329/28 Vedené na Lv č' 678
v k.ú' calovec a kupujúCe kupujú nehnutel'nosti do podielového spoluvlastníctva
nasledovne:
kupujúca č' 1 do podíelovéhospoluvlastníctva 1/2 k celku nehnutelnosti
kupujúca č.2 do podíelovéhospoluvlastníctva 1/4 k celku nehnutelnosti
kupujúca č' 3 do podíelovéhospaluvlastníctva 1/4 k celku nehnutelnasti'

-

Kúpna cena predmetu zmluvy
.

Dohodnutá kÚpna cena nehnutel'nostÍ je 1,85 EUR/T2, t.j' celkam :436,60 EUR
slovom:štyristotridsaťšesťeUršesťdeslaťcentov,ktorá je splatná pri padpíse kúpnej
zmtuvy v hoLovosli do pokladne obecného úradu v čalovci'
l.

Právne účÍnkyVkladu Vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia správy
katastra Kamárno a jeho povolení'
Predávajúci prehlasuje, že na predmet kúpnej zmluvy neviaznu žiadne ťarchy a
vecné bremená
tv.

všetky výdavky a poplatky spojené s vyhotovením geometrického plánu
a kúpnej zmluvy Znášajú kupujúCe, poplatok Za vklad do katastra nehnutel'nostÍ

hradia kupujúci a predávajúci vpomere%a%'

v.

Na základe rozhodnutia, ktoÚm sa vklad pavoluje, vykoná sa zépÍsv katastrÍ

nehnutel'ností na spráVe katastra Komárno v prospech kupujúcích'

vt.

Účastníci tejto kúpnej zmluvy po jej prečítaníprehlasujú, že sÚhlasia s jej
obsahom, ktoÚ bol spísaný na základe ich slobodnej vÓle' Na dÓkaz pripájaju
vIastnoručné podpísy'

v

.

Zmluvné strany prehIasujú, že sÚ oprávnení s predmetom zmluvy nakladať a ích
zmluvná volnosť nie je obmedzená'

v

l.

učastnika
vyhotovená v 6 exemp]aroch' z loho pre' kaŽdého
sp!á\,y
na vkladove
::;i,;;;i;j;;:;i;;;;";;Ěry;i," exempláre určene
zmluvy
^onanie
kupnej
každý z učasťnlkov
kaťastra Komámo, pričom po po'oÁni 't'nau
obdržíRozhodnutie o povolení vkladu'
Táto kúpna zmluva

je

v Čatovci, dňa 14'12'2012

Ýt-,7'1u l--r'. L/t"!'
LéIyová Gabriela
kupjÚca č.1

Anzelma szederová
kupjúca č'2
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Abigela Farkasová
kupjúca č.3

Zoltán M
starosta obce

