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AUTORIZOVANA KuPNA zMLUvA
vyhotovená v AdVokátskej kancelárii VEREB, S.r.o., so sídlom

Košiciach, ul. Hrnéíarska č, 3, dole uvedeného dňa za
nasledovných podmienck :

Dostavilí sa do moje; advokátske; kancelárre mne m€nom a

osobne neznámi účastníci :

Predávajúci:
1.Ing. Matej Bradovka, r. Bradovka, t.vale bytom Svinica č.

6a, a44 45 Svinica, nar, 2L.03.1981. rodné číslo:
810321,/BB05, št. prísl. SF.,

o totožncsť preukázaná občianskym preukazom č. EN052503
a vodrčským preukazom č. N6592414

ďalej len ,,pred,áwajúci" ,

a z druhej s t ]:any

Kupujúci:
1. Obec Svinica, Obecný úrad Svinica - 044 45 Svinica č. 2a2,

rČo: Oa3241 6I , DiČ: 2a2L245aaa, zastúpená starostom obce:
Ing. ÍJubomír Šimt<o, na]], L6.a4.796l , rodné číslo:
61 a416/5a84. št. p:ísl, SR,
o totožnosť preukázaná občianskym preukazom č. HT038210

a vodrčským preukazom č. N521]3B5, osvedčením o zvolení
za starostu obce zo dňa 5.12,2aI8 (súčasť kúpnej zmlu.",y
ako prílohe č. 1), potvrdením o prideLení TČO,

ďatej aj ako ,,ktzpujtl,ci",

ktori sú podla vlastného vyjadrenia spósobití k právnym úkonom
a zároveň ma požiadalí, aby scm v súlade s ust. § 43 a nasl. a
§ 588 a nas1. Občianskeho zákonníka vyhot.ovil v ich prospech
za nasledovných podmienok túi,o

Kúpnu zmluvu:



í./

Predávajúci je zapisaný v
u Okresného úradu Košice - okolie,
okres Košice - oko}ie, obec SVINTCAI
liste vlastníctva ě. l2A2 pod rad.č.B.
(v celosti) k nehnutelnosti:

katastri nehnute]nol
odboŤ katastrálny, 1

kat. územie svínica
1vpomerekcefkuvi

- paac. registra ,C" ě, 854/tO zastavaná plocha a nádvorie
výmere 2506 fr2, parc. registra ,,C* ě. 854/L2 zastav.
plocha a nádvorie vo výtnere 449 m2, parc. registra ,rC'.
854/L4 zastavaná pIocha a nádvorie vo výmere 61B m2, pal
registra ,,C" ě. 846/2 zasLavaná plocha a nádvorie vo výme

41 4 m2, ktoré sa na zák]ad,e qeometrického plálu, ktorý
súčasť'ou tejto zmluvy, vyhotoveného Mirosfav Anto-1k geod(
sidlom Košický Kfečenov 75, tČo: 376 411 74, čísio plt
37/2022, I4apový fist č. Vranov n. T. 9-9/4 sa rozdelia
novovytvorené:

paťc. registra ,C"
nádvorie vo výmere
prevodu,
parc. tegistra ,,c*
nádvoríe vo výmere

parc. régigtra ,C"
nádvorie vo výmere
prevodu,
parc. registra ,,C" ě. 854/l8 zastavaná plocha
nádvorie vo výmere 21 4 fr2, ktorá nie je predme
prevodu,
parc. registla ,,C" ě. 846/2 zastavaná plocha a nádvo
vo výmere 33B m2, ktorá nie je predmetom p]]evodul
parc. registra ,,C" ě. 854/16 zastavaná plocha
nádvoríe vo výmere 77 m2, ktorá je predrretom prevodu,
parc. registra ,,C\l ě. 854/17 zastavaná plocha
nádvorie vo výmere 75 m2, ktorá je predmetom prevodu,
parc. registra ,,C" ě. 846/3 zastavaná plocha a nádvc
vo výmere L36 m2, ktorá je predmetom prevodu.

ě. 854/70 zastavaná plocha
2123 fr], kto:á nie je predmet

ě. 854/t2 zastavaná plocha
25-t fr2, ktorá nie je predme,|

ě. 854/14 zasiavaná plocha
t6't fr2, ktorá nie je predme

(ďalej aj ako .,PREDMET KÚPY")



Tí. /

Na základe tej to Kúpnej zmluvy odpredáva predávaj úci
kupujúcemu do w,ýIuěného vlastníctva v pomere k celku v L/L
predmet kúpy - qeometrickým pLánom podla čl. T. tejto zmluvy
novovytvorené parc. registřa ,,C" ě. 854/L6, 854/L7 a 846/3
definované v č]-. I-/ tejto Kúpnej zmluvy a kupujúci od
predávajúceho predmet kúpy v celosti odkupuje do svojho
výlučného vlastníctva v pomere k celku v I/I.

ííí.. /

1. Predávajúci ručí za vlastníctvo a za bezbremennosť
predávanej nehnutefnosti a kupujúci prehlasuje, že stav
nehnutelnosti dobre pozná a že predmet kúpy od predávajúceho
v stave, v akom sa nachádzajú ku dňu vyhotovenia tejto
Kúpnej zmluvy, do výlučného vlastníctva odkupuje.

2. Predávajúci vyhlasuje, že na prevádzanej nehnutefnosti
uvedenej v Čt. I. tejlo kúpnej zmluvy nebo}a v minufosti
uzatvorená žiadna iná kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej
zmluve, alebo darovacia zm]uva, zmluva o zabezpečeni závázku
prevodom práva ani iná obdobná zmfuva, ktorá by mal.a vplyv
na túto kúpnu zmluwu, a zároveá predávajúci prehlasuje, že
na nehnutelnosti uvedenej v Čt. I. tejto kúpnej zmluvy
neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená a íne ťarchy.

3. Predávajúci berie na vedomie, že vyhlásenia uvedené v tomto
čfánku zmluvy sú pre kupujúceho podstatnou skutočnosťou na
uzatvorenie tejto zmluvy a predstavujú vyhlásenia
o vlastnostiach výslovne vymienených kupujúclm. Zmfuvné
strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený odstúpiť od
telto zmluvy v prípade, ak sa ktorékofvek z vyhLásení
predávajúceho uvedených v tomto článku zmluvy ukáže ako
nepravdivé alebo neúplné.

-!

Zm-Iuvné strany sa taktie ž
oprávnený odstúpiť od tej to
v pLnej výške uhradená kúpna
poopisu L e_' to zml Llv/.

dohodli, že predávajúci je
zmluvy v prípade, ak nebude
cena do 30 pracovných dní od

5. Kupujúcí prehlasuje, že berie na vedomie skutočnosti uvedené
v odseku 2 tohto článku zmluvy.



ív. /

Kúpna cena bola ustáLená na základe dohody účastníkov Kúpne
zmluvy na sume celkom 15.0O0,0O EtR, slovom: pátnásťtisí
el] r -

Strany sa dohodli na úhrade kúpnej ceny nasledovne:

a) Ce].ú kúpnu cenu vo výške 15.000,00 EUR, sfovom
patnásťtisíc eur uhradí kupujúci v deň podpisu tejtr
Kúpnej zmluvy na bankový účet predávajúceho v tvar(
IBAN: SK08 7500 0000 0040 0922 0489.

2. Kúpna cena sa považuje za úplne splatenú v deň zaplateni;
celej kúpnej ceny.

v./
Kupujúci berie na vedomie poučenie o tom, že na základe

tejto Kúpnej zmluvy predmet kúpy nadobudne do výlučnéhc
v]-astníctva až vkladom vlastníckeho práva v jeho prospech dc
katastra nehnuteIností vedeného Okresným úradom Košice
okolie pre kat. územie Svinica, ktorým rozhodnutím o vklade
táto Kúpna zmluva nadobudne účinnosť.

vT. /

1. Kúpa označenej nehnutelnosti bola schvá]ená uznesenim
Obecného zastupitelstva Obce Svinica č. 22/2a22 zo dňa
23.a5.2a22| (ktoré je neoddeliteInou súčasťou tejto Kúpnej
zmluvy ako príloha ě. 2' .

2.

vll. /

Na základe dohody účastníkov tejto Kúpnej zmluvy uhradí
trovy spojené s jej vyhotovením v 3 rovnopisoch a

predložením na vkladové konanie v celosti kupujúci.

Účastníci zmluvy zároveň splnomocňuj ú VyhotoviteIa tej tc
Kúpnej zmluvy aj k jej predJ_oženiu Okresnému úradu Košice -
okolie, odboru katastráInemu, za účelom vkfadu vlastníckehc
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práva v prospech kupujúceho do katastra nehnutelností ako aj
k ích zastupovaniu v správnom konaní o povoleníe vk]_adu do
kataStra.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne
a bez omyJ_u, nebola uzavretá v tiesni/ za nápadne
nevýhodných podmienok, úkon je urobený v predpísanej forne,
sú oprávneni nakladať s nehnut,el nosťami, ich prejavy vóle sú
dostatočne určité a zrozumít,efné, ích zmluvná volnosť alebo
právo nakfadať s nehnuteInosťami nie je obrnedzené, zmluva
neodporuje zákonu, neobchádza ho a neprieči sa dobrým
mravom, zmLuvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu zmfuvu podpi suj ú .

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že bo]_i pred podpisom Kúpne]
zmluvy oboznámení s poistným krytím 1. 500. 000, 00 EUR
v poisťovni KOOPERATfVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Group, v ktorej j e Advokátska kancelária VEREB, s.I. o.
poistená pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou tejto
Kúpnej zmluvy. Ak z dóvodu nesplnenia a]_ebo porušenia
zmluvnej povinnosti ktorejkolvek zo zmfuvných strán, a]_ebo
uvedením nepravdivých údajov alebo vyhlásení ktorej kolvek zo
zmluvných stránI alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi,
alebo konaním zakladajúcim povinnosť vrátiť alebo zaplatiť
kúpnu cenu, alebo konanim v zmysle Trestného zákona,
vznikne znluwnej strane škoda, za túto vzniknutú škodu
nenegenie zodpovednosť advokát, ktorý zm]-uvu vypracoval
a autorizoval.

Predávaj úci a kupuj úci svoj ini podpism1 na tej to Kúpnej
zmluve udelujú advokátovi súhlas s tým, aby spracovával
osobné údaje zm}uvných strán (najmá meno, priezvisko, rodné
priezvisko, trva}é a prechodné bydlisko, dátum narodenia,
rodné číslo, čís1o preukazu totožnosti, označenie bankového
spojenia, tefefónne čís1o, ako aj všetky ďafšie ich osobné
údaje, ktoré sú ako ich osobné údaje chránené podla zákona
č. 78/20L8 Z. z. a nariadenia Európskeho par]amentu a rady
(EÚ) 2O1,6/61 9 ). Predávajúci a kupujúci svojirni podpismí na
tejto Kúpnej zmluve udelujú advokátovi súhlas so spracovanim
ich osobných údajov získaných kopírovaním, skenovaním a]ebo
iným zaznamenávaním úradných dokfadov na nosič informácií.
Predávaj úci a kupuj úci svoj ini podpismi na tej to Kúpnej
zmluve udelujú advokátovi tento súhlas výlučne pre potrebu



súvisiacu s realizáciou tejt,o Kúpnej zm]uvy, pre potre,
zápisu vlastnickeho práva do katastra nehnutefností.

6. Zrn]uvné strany ako konajúce osoby zároveň žiada
vyhotovi.tefa tejto Kúpnej zm]_uvy Advokátsku kancelár
VEREB, s.r.o. so sidlom v Košicíach, o jej autorizáciu pod
§ la zákona č. 586/2003 Z. z. a advokácii v znení neskorší
predpisov.

V Košiciach, dňa 14.06.2022

Predávajúci: Kupuj úei

Ing. tíate j Bradovka Ý.r, Obec Svinica v.z.
Tjubomír simko


