
Kúpna zmluva

uzavretá podťa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi účastníkmi:

Obec Svinica, Obecný úrad Svinica ě.282, PSČ 044 45 okr. Košice - okolie, IČO
00 324 761, zastúpená starostom obce Ing. Lubomírom Šimkom, bankové spojenie Prima
banka, a, s., číslo účtu: 041566400115600, IBAN: SK 5600 0000 0004 1566 400I,

l ďalej ako predávajúci l

a

Mária Reptová, nar. Mandurová, nar. r. č. bYom: Dénešova 11í6133, Košice -
Sídlisko KVP, pSČ 040 23, občan SR

l ďalej ako kupujúci /

čt. t

Obec Svinica ako predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteťnosti vedenej Okresným
úradom Košice - okolie, katastrálny odbor na LV č. 473 ako parcela KN-C ě.26511
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1657 m2 v k. ú. Svinica, obce Svinica ato
v podiele 1/1.

čl.z

Geometrickým plánom č. 50/2019 vyhotoveným GEOBULDING s. r. o., Zupkova27,
Košice, úradne overeným dňa3.7.201,9 pod číslom: 85Il19 bola od parcely vedenej v ě1. 1

tejto zmluvy odčlenená novovy,tvorená parcela KNC č. 265ll4 o výmere 200 m2
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je novovytvorená parcela KNC č.265/14 o výmere 200
m2 zastavané plochy a nádvoria do výlučného vlastníctva kupujúceho.

CI.3



Predmetné nehnutefnosti obec predáva v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ato z dóvodu hodného osobitného
zteteta, Zámer previesť majetok týmto spósobom bol schválený obecným zastupiteťstvom
v Svinici dřn20.5.2a20 uznesením číslo:2312020 , pričom osobitný zreteť bol
zdóvodnený. Zámer previesť majetok týmto spósobom bol zverejnený od do na
internetovej stránke obce a na úradnej tabuli obce.

Uznesením OZ v Svinici č.23 12020 zo dňa bol schválený predaj nehnuteťnosti
uvedenej v článku 2tejto zmluvy pre nadobúdatel'a Máriu Reptovú zacenu stanovenú
obecným zastupiteťstvom.

čl. q

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene zaprevádzané nehnuteťnosti v zmysle ceny
stanovenej obecným zastupitel'stvom vo Svinici vo výške I5,- eurlmZ,teda3000o-
eur;(slovom: Tritisíc eur) celkom zaptedmet kúpy.

Kúpna cena za predmet kúpy bude vyplatená najneskór ku dňu podpisu tejto zmluvy
obidvomi zmluvnými stranami, pričom vklad do katastra nehnuteťností móže bý'podaný,
ažpo zaplatení kúpnej ceny na účet obce Svinica uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujú, že takto dohodnutá cena je konečná a že nebudú mat' voči sebe
anitetaz, ani v budúcnosti ďalšie finančné nároky.

čt. s

Predávajúci prehlasuje, že nehnutelnost', ktorá je predmetom kúpy a predaja podťa tejto
zmluvy je beztiarch, vecných bremien alebo iných vecných práv tretích osób, ktoré by
mohli obmedzit' výkon vlastníckeho práva. Ďalej prehlasuje, že sa voči obci nezačalo
aaninezačne exekučné konanie, konkurzné konanie, súdne alebo trestné konanie,
výsledkom ktorého by mohlo byt'akékoťvek obmedzenie výkonu vlastníckeho práva
k predávanej nehnutelnosti, ktorá je predmetom kúpy a predaja podl'a tejto zmlur,y.

Kupuiúci prehlasuje, že je oboznámený so stavom prevádzanej nehnuteťnosti a kupuje ju
v takom stave v akom sanacbádza v deň podpisu tejto kúpnej zmluvy.

čl. o



Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
nadobudne v zmysle § 47a ods. 1 zákona číslo 40/1964 Zb. občiansky zákonník v zneni
neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia.

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

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch a to po jednej pre každú zo zmluvných
strán a v dvoch vyhotoveniach pre Okresný úrad Košice - okolie, katastrálny odbor.

Zm|uvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne avážne, nie v tiesni
azazvlášt' nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že všetkým jej ustanoveniam
porozumeli a že vyjadrujú ich pravú a slobodnú vóťu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Na základe uvedenej kúpnej zmluvy je možné zapísať parcelu novovývorenú parcelu
KNC č. 265114 na novový LV pre k. ú. Svinica, obce Svinica
Časť B:
Mfuía Reptová, rod. Mandurová,nar. r. č. bytom: Dénešova 1116133, Košice -
Sídlisko KVP, PSČ 040 23, občanSR, v podiele 1/1.

Vo Svinici,

Predávajúci:

obec svinica

Ing. IJubomír Šimko
starosta obce

Kupujúci:

Maria Reptová


