KUPNA

ZM].UVA

Uzatvolená podIa s 588 a nas]. občianskeho Zákonníka
meczi účastníkni:

Pledávajúci: oBEc čArol'Ec

Zasaúpená staroStom obce: Zo1tán Mo]náI

so síd]om: č.1l0 ča]ovec 946 02
IČo:00 306 101
Bankové spo]enie: PIima banka s]ovensko a.s
Čís]oúčtu::80303]003/5600
(v ďafšom pIedávaj úci

Kupujúci.:

IMEST GREEN

I s.!.o.

Zastúpená pIokúIou spo]očnosti: Miku]áš Mikus
So sídfom: Mícha1ská ]. 811 01 BIatis]ava
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vodná plocha
ořná póda
vodná Plocha

(upu']úci u1ledenú nehnule1nosť naclobúc]a 1, ce]osta

ÍI.
obec Ča]ovec ako Ýý1učnýv]asiník nehnule]nostíl ktoré sú
p].edfletom tejlo zm]u./y, ,/ Zmysle uznesení cbecného zastup!te]sE./a
v Ča]ovci na 1o.Zasadnuťí čís]o| 103/10/1]1a/2aL2 a 77|/Ia/l'lla/2aI2
zo dňa 1].r0.2012, na základe výs1edkov ,.obchodnej verejnej 5úiaŽe"
vyh]ásene] obcou Ča]ovec ,/ sú]ade s ustanoveniami s9a Zákcna č.
L38/'!99l Zb. o ma]eiku obci a s Llstanovenia.ni s 28L aŽ 2B8
obchodného zákonníka' predá.Ja kupujúcemu nehnute]nosť
:

Pařcetu řég.cKN č'34o/a o .!',-Írneře 31 056 Í|2 za o,2 c/m2 E' ) 8385 .12€
Pařcelu řeg.cKN č'340/9 o \r,-Ímeře 21 11-'7 A2 za o,2'7c/l\2 t' j 5701'59€
Parcelu řeg.cKN č'340/74 o v"ýmeřé 9 BaA Í|2 za o,2'7e/Í|2 t. j 2668,64C
spo1u za 16 755/39 €
(slÓvom: jedénásťtisíc sedenstopáťdésiatpáť Eu! a 39l1o0 EúŤocenlov)
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Účastníci Zm]uvy beIú oa vedomie,
táto znluva naclo]rúda
p]atnosť dňom jej podpisu oborna zm]uvnýmiže
stIalrami účinnos1]dňom
nas]edu]úciÍn po jej Z1lere]není na i",ebovom síci]e obce ača]cvec.
Vecno
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UcastnÍci na znak súhlasnei v61e túto zmluvu
v.Lastnoručne podpisuiú

v Čalovci, dřla

14.12 '2072

oBEc
čALoVEc
v zastúpenístarostom

obce

Kupujúci:

IMEST GREEN, s. r. o,

V zastúpeníprokúrou spo]očnostl

Mikulášom Mikusom

