
Kúpna Zmluva
1 zMLaWÉýTRÁIýY

predávaiúci:

Ing. Igor Kraěún, rod, Kračún
Grossova 4608/8, 05801 Poprad
Nar.:-,{ě.:G] Št.oběan; SR
d'alej len ako "Predávajúci"

Kupujúci:
obec svinica
Svinica 282
PsČ 04445
lčo:00324761
DlČ:2021245050
Zastúpená lng, ťubomír Šimko - starosta
ďalej len ako "KupuJrici"

Zmluvne §tťany uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka ě. 4O11964 Zb. v
znenl neskoršich predpisov (ďalej len ako ,,Občian§ky zi&onník") tuto zmluvu:

2 ťIV0DNÉ asTÁNoVENIÁ

2.| Pred.ávajúci je 4ilučný vlastnik nehnutei'nosti, ktoré sú vedené Okresným úradom Košice - okolie,
katastnálny odbor rra LY č. 908 (d'alej len ako,,Uraď'), obec Svinica, pre katastrálne územie Svinica ako:

a. Pozemok parceia KNC č, l09312, trvalý trávny po€st o verko§ti 3771m2
b. Pozemok KNE č. 795i19, trvalý trávny porast o velkosti 7339m2

d alej len ako ,§ehnutePnosti'í

3 PREDMETzMLWy

3.1 Na základe tejto Zmluvy Predávajúci predáva Nehnutelhosti uvedené včl. 2, bod a),b) zo svojho
vtýluČného Vlastníctva v 1l1 a Kupujúci kupuje tieto Nehnutefnosti do svojho r4/|učného vlastnictva v
111.

4 rÚPNÁcEN,l

4.I Kupujuci kupu;c predmet zmluly uvedený v Čl. 2 zmluvy za kripnu cenu 26000,-EUR, slovom:
dvadsaťše§ť tisíc eur, ktorá bude zaplatená nasledovne:

a) Prvá časť kúpnej ceny vo uýške 5000 eJr, slovom: páťtisíc eur bude zaplatená pň podpise tejto
zmluvy ua účet Predávajúceho, č,účtu IBAN: SK02 8330 0000 0028 0162 0890, s tým, že táto
prvá Časť kúpnej ceny bude pripísaná najneskór do troch ka}endárnych dní na účet
Predávajúceho.

b) Druhá časť kúpnej ceny vcr výške 2í000 eur, slovom: dvadsatJedentisíc eur bude zaplalená a
pripísaná na účet PredáVajúceho, č.účtu IBAN: SK02 8330 0000 0028 0162 0890 do 7 dní po
povolení vkladU vlast;ríckeho práva k Nehnuieťnosliam V píospech Kupujúceho.

4.2 PredáVajúci nrá právo odsrupiť oil tejto arluvy v pdparte, ak celá kírpna cena nebude zap|a*ná a
pripísaná najeho účet L:rk ako jc opisané v predchádzajúconr bode.

5 ryHLÁ$ENIA,PREDÁ|íAJÚCEHo

5.1. Predávajúci zá,,tázt,té v!"lrlilsuje že na Nehnuteťnostiach neexisfujú žiadne exekučné tituly nie sú
predmetom nájomných alri iných zmlúv nie sú zaťažerió žiadnymi ťarchami, vecnými bremenami
prípadne právami ttetích csáb }ltoré by znemažřlovali voťné nakladanie s Nehnuteťnosťami.

- |-



5.2. V prípade že sa čo i len jedno z vyhlásení Predávajúceho uvedeného v predchádzajúcom bode
ukáže ako nepravdivé a predávajúci nezjedná nápravu do 14 kalendárnych dní, má Kupujúci právo
odstúpiť od tejto zmluvy,

- 5.3. Pedávajúci vyhlasuje že Nehnutelnosti nadobudol dobrovofnou dražbou,

6 ZÁVEREČNÉ USTANOVEN,A

6.1 Táto znluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch.
6.2 Úěastníci zmiuly sa dohodli, že náklady za overenie pravosti podpisu Predávajúceho znáša Predávajúci.

Sprár,rre poplatky súvisiace s podanim náwhu na vklad vlastniekeho práva do katastra nohnutelhosti
znáša Kupqiúci.

6.3 Zmluvnó strany vyhlasujú, že zmtúvu uzatvorili rra základe ich slobodnej vóle, zmluva nebola uzavtetá v
tiesni ani za rrápadne nevýhodriých podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejťr a na znak súhlasu
zmluw podpisujú.

v Košiciach, ana 44 L tozl

za Kupujúceho za Predávajúceho
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