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Predávajúci:

KÚPNA ZMLUVA

Obec Hostie, 95194 Hostie č. 1, SR
rČo: oo 307 980
zastúpenie: Mgr. Peter Štepianslcý, starosta

Kupujúca:
Hedviga Rybárová
trvale bytom 95I94 Hostie č. 75, SR

uzaweli v súlade s ustanoveniami § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka tuto kúPnu zlnhuvvza

nasledovných podmienok:,

I.

predávajúci je vlastník nehnutel'nosti v katastrálnomiaemi Hostieo evidovanej

v Katastri nóhrrrri.rností na Okresnom urade ZlatéMoravce, odbore katashálnom ako

parcela registra ,,E":
- č. 591 vodná plocha o qýmere 965 m2
na liste vlastníctva č. 1011 v 1l1.
2l Geometickým planom ě.2412020 boli z parcely reg. o,E" Č.591 odČlenené dielY:

- ě. 3 o qýmere 100 m2,
- č. 5 o qýmere 133 m2.

IL

predávajúci týmto predáva kupujúcej v 1/1 nehnutel'nosti v katashálnomtaemiHostie,
diel č. 3 a diel č. 5 opísané v članku I. ods. 2/ a kupujúci predmetnú nehnutelhosť v 1/1

kupuje.

ilI.

1l obecné zastupiteťstvo schválilo kúpnu cenu predávanej nehnuteťností oPÍsanej v Článku

I. ods. 2/ vo výškó 3.- €lm2, spolu zapredávaníqýmeru 233 m2 v sume 699,- €, slovom

šesťstodeváťdesiatdeváť eur. kúpnh cina bude zaplatenáv hotovosti do Pokladni obce Pri
uzavreti zmluvy.
2l Náklady spojené s prevodom znášakupujúca.

IV.

u predávajúci prehlasuje , že napredáv-aných nehnuteťnostiach neviaznu Žiadne ťarchY,

vecné bremóná ani iné píáuutretíóh osób a že mu nie sú máme žíadne skutoČnosti, ktoré bY

bránili prevodu.
2l Kupujúca prehlasuje, že je podrobne oboznámená so skutočn;ým aj právnym stavom

kupovaných nehnuteťností, ktorému zodpovedá dohodnutá kúpna cena.



V.

Kupujúca berie na vedomie, že vlastníctvo k predmetnej nehnutel]nosti na ňu Prechádza

až dňom povolenia vkladu v katastri nehnuteťností. Zmluvné strany sú svojimi prejavmi vÓle

viazané až do právoplatného rozhodnutia o vklade. Ak by k prevodu vlastníckeho práva

k predmetnej nehnuiel]ností nedošlo , zavázujísa vrátiť všetko, čosi podťa tejto zmluvY Plnili.

vI.

ZmIuvnéstrany splnomocňujú Mgr. Janu Martinovičovú, advokátku so sídlom Zlaté

Moravce, Hviezáoslavova 50,i. o. jtSSt ll17l,zapísan,6y zozname advokátov SAK pod

č.3345, na zastupovanie v konaní o vklade, najmá na opravu pdpadných chýb v písaní

a iných nedostaúv podania aj formou dodatku a k podávaniu a preberaniu PÍsomností
v predmetnej veci.

vII.

1l Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať a ich zmluvná

voťnosť nie je obme-dzená. Túto kúpnu zmluw uzavreli slobodne avéŽne,jej obsahu

porozumeli a na znak súhlasu j u vlastnoruěne podpísali.
il Zmhtvabola vyhotovená v Styroch rovnopisoch, z ktoqých dva budú podané s návrhom

na vklad do katastra nehnutel'ností a po jednom dostanú zmluvné strany.
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Splnomocnenie prijímam.
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