
Kúpna zmluva

uzawetá podl'a § 588 a nasl. Oběianskeho zákonníka
medzi účastnikmi:

Obec Svinica, Obecný úrad Svinicač.282,PSČ 044 45 okr. Košice - okolie, IČO
a0 324 76I, zastúpená starostom obce Ing. Lubomírom Šimkom, bankové spojenie Prima
banka. a. s., číslo účtu: 04156640aV56a0, IBAN: SK54 5600 0000 0004 1566 4001,

i d'alej ako predávajúci /

a

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Svinica, Svinica č.54
tČO.qZlOl580, zastupená Mgr. Mariannou Slávikovou - farárkou zboru a Marekom
Molnárom - kurátorom zboru

l ďalej ako kupujúci /

čt. t

Obec Svinica ako predávajúci je výlučným vlastníkom nehnutel'ností vedených Okresným
úradom Košice - okolie, katastrálny odbor na LV č. 413 ako parcela KN-C ě.764 amá
póda o výmere 2733 m2 v k. ú. Svinica, obce Svinica a to v podiele 1l1.

čt.z

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nehnutel'nosť uvedená v čl. l tejto zmluvy do
výlučného vlastníctva kupujúceho.

čt. s

Predmetné nehnuteťnosti obec predáva v súlade s § 9a ods. 8 písm. el zákona č. 13811991

Zb. a majetku obcí v znení neskorších predpisov ato z dóvodu hodného osobitného



čt. o

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
nadobudne v zmysle § 47a ods. 1 zákonačíslo 40/l964 Zb. občiansky zíkonník v zneni
neskorších predpisovo dňom nasledujúcim po crni jej zverejnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené s prevodom nehnuteťnosti uhradí
kupujúci podťa zákona.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch a to po jednej pre každú zo zrrrluvných
strán a v dvoch r,ryhotor,.eniach pre Okresrrý úrad Košice - okolie, katastrálny odbor.

Zmluvné strany r.yhlasujú, že túto zmlur.rr uzatvorili slobodne avážne, nie v tiesni
azazvléšť nevýhodných podmienok. Ďatej vyhlasujú, že všetkým jej ustanoveniam
porozumeli a že vyjadrujú ich pravú a slobodnú vóťu, čo potwdzujú svojimi podpismi.

Na základe uvedenej kupnej zrrluvy je možné zapísať parcelu KNC č. 764 na
novovytvorený LV pre k. ú. Svinica, obce Svinica
Cast'B:
Reformovaná krest'anská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Svinica, IČO PSČ 044 45,
v podiele 1/1.

Vo Svinici, |9.3.202a

Predávajúci:

obec svinica

Ing. Lubomír Šimko
starosta obce

Kupujúci:

Reformovaná kresťanská cirkev
na Slovensku, cirkevný zbot
Svinica

Mgr. Marianna Sláviková
farárka zboru

Marek Molnár
kurátor zboru



Obec Svinica. Svinica č. 282. 044 45 Košice-okolie

Uznesenie obecného zastupitel'stva vo Svinici č. 3/2020 zo dňa 13.3.2020

Obecné zastupiteťstvo schval'uje prevod majetku obce na nadobúdatel'a Reformovanú
kresťanskú cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Svinica parcelu KNC č. 764, ornápóda
o výmere 2733 nruz, vedenú na LV č.473 pre obec Svinica, k.ú. Svinica v celku.
Prevod majetku sa realizuje podťa § 9a ods, 8 písm. el zékona SNR č. I38lI99t Zb.
o majetku obcí v zneni neskorších predpisov z dóvodu hodného osobitného zleteta.
Osobitný zl:ďet bol odóvodnený pri schválení zémrcrupredať uvedený majetok obce,
Cena pozemku bola stanovená vo qýške: 300,- € slorrm: Tristo eur.

Obecné zastupiteťswo berie na vedomie obsah zmluvy o prevode majetku obce
z dóvodu hodného osobitrého zretela uzawetu medzi obcou svinica a Reformovanou
kresťanskou cirkvou na Slovensktl, Cirkevným zborom Svinica.

Obecné zastupiteťstvo poveruje starostu obce na podpísanie zrnluvy o prevode
majetku obce z d6vodu hodného osobitrrého zreteíapre nadobúdatel'a Reformovanú
kresťansku cirkev na Slovenskr:, cirkevný zbor Svinica.

Za uzneset:ie hlasova}i: 6 proti uzneseniu hlasovali: 0

lng.IJubomír Šimt<o
starosta obce

1.

2.

aJ.


