
Predirvirjúcou:

Kupuj írcou:.

XÚPXa ZNILUVA
uzatvot,ettá podl'a s\ 588 a rrasl. Občiarlsl<elro zitl<ottrríl<a

ttredzi

obec llostie
Hostie 1,95I 94 Flostie, SR
ICO: 00 307 980
z.lst. stalostotl obce: Mgr. Peter Štepiansl<ý

(d'ale.j v texte ai al<o ,,pt.eclá vttiúca..)

tl

l,ucia 1-1u řratlyová, - , :
I-1ostie l63,95l 94 Hostie, SR
rodné číslo:
dátunr ttarodettia:
štátna pr,íslr.tšttost': Sloverlsl<á repLrblil<a

(d'ale.i v texte a.| ako ,.l<upLtiúca'')

(prccíávaiúca a krrpLrjúca sptllu v texte trI ako..ztlluvtlé stratty.')

Člirrroli I
úr,rltt lló rtsta Itoyctt ia

l, Predlrva.iúca_je výltrčrroLr vlastrríčkoLt ltehlrr,itel'trosti, a to v pocliclc l/l, l<torzi.ie zapísalrá vl<atastri tlelrttLrtel'ltosti Okresnóho úraclLr Zlaté Mol,avce, 0ktes Zlaté Nloravce, olrec
1-1ostie, lttrttrstrtilne ťrzemie l-tostie rra liste vlastnictva č. l0ll. a to al<o:

- |)ozernok B l(N
- 1larc,č. 346lI, ostatná ploclra o výmere 9931 lll2

2, Ceornetricl<ýtn pltirlorrr Č. l08ll2l202l zo clňa 02.09.202l, ktorý bol ťrraclne overcrtýOl<rcsrlýnr Út'ac|oll Zlaté lVloravce. l<atastt,álrtynt oclboront ana túoq.z02l pocl číslorrr:5lB1202l, l(.Ú. 1-1ostic, tlclJi otl ltcJtllulel'ttcisli irveclcrte.i v <lcl-^. í rclhťo člrirrkLr ocíčícltctlc{
diely a vytvorellé tttit,tlvzltikrlLrtó 1rozctrrl<y, a to rlirsIcclov,rlc: ;/ ,'. 

"-

- cliel Č, 9 o výnrcre l3 rn2, l<torý.ie očlenenÝ ocl pozelltkLr l] l(N parc.č. 34611,ostatná
Plocha o výrrrere 993 l tn2. a z l<tor,élro vzrril<zi 1lozettrol< C I(N parc,č, 346125,
zastavtrná plclclra a llitclvot.ie o výtlct.e l3 rlr2- diel Č. l0 o výtnere 29 rnZ, ktorý je očlenený ocl 1rozenrl<Lr E KN parc.č. 346/1,ostatllá
Ploclra o výrrrel'e 993l rn2, az ktorélro vz-niká pozetrrok C l(N 1larc.č. 346126,
zastavan/t ploclra a ttádvorie o výrttere 29 rn2

Článol< II
|)l,ctl luct zttt l ttv1,

l)recláva.júca 1lt'ccláva tleltttLttel'nosti. a to v 1loclielc l/|. ktor.é Lloli zaltrcr.alré Cc,otlretricl<ýIrr
;llánortr Č, l08ll2l202l zo clňa 02,0L),202i, t<tory bcll ťtt,acltte o\/el,ellý Ol<l.esrtýrrr ilrac1ot1.1

l



Zlaté
a to:

Moravce, l<atastrálrlYrn oclbot,ol1-1 clňa l 0.09.202l pod číslorrt: 5 |Bl202l , k,ú. IJostie,

dicl Č,9 o výnlere lj rn2, l<toI'ý'.je očlcrlcrrý ocl pozellrl<rr l] l(N ;lar.c.č. 346ll^ostattliiPlocha o výllel'c 993l 
'll2, a z l<tor,ólro t,zltil<ii ;lt-lzctlloli C l(N pitI.c.č. 316125.zttstavaná plocha a lliidvor.ie tl r,ýtltet.e l3 rrl2

diel Č, l0 o výmc|e29 r.'n2, ktorý;e očlerlellý oc1 pozetll<Lr E KN parc.č. 34611,ostatnitplocha o výnrere 993l rn2, i, ktorél-,o uzttil<á pozenlol< C l(N parc.č. 346126,zastavaná plocha a nádvorie o výnrere 29 rrt2

-_ť*

a kuPujúca tieto nehnutel'nosti kupuje do výlučnélro vlastníctva, a to v pocliele 1/l,

čtánok III
. Kúpna cena .

KÚpna cerra bola stanovená Uznesením oZ v Hostí č. 471/33/2022 vovýške 6,_ €lm2, t j.:- Za diel Č' 9 o výnrere 13 m2, lorý.je očlenerry 
"od 

por.,,,-,l.r'Ě'kŇ iur..e. 346ll,ostatná Plocha o výnlere 993l rrl2, á z'ktorého v,)rlika pozetltok C KN parc.č. 346/25,

ffi:ili::#:li.il"o"orie ovýnrere |3 nl2 - sllnla vo výš|<e zb,_ e (slovonr
- Za diel Č, l0 o výnrere 29 tn2, ktorý je očlenený od pozenrkLr E KN parc.č. 34611,ostatná Ploclra o výnrere 9931 nl2, a zitorélro vinikápozenrok C KN parc.č. 346126,zastavaná plocha arrádvorie ovýmere 29 m2 - .u*u vo výške 174,- € (slovorrrj edenstosederrrdesiatštyri eur)

kúpna cena je sp|atná pri podpise zmluvy a kupujúca jej zaplaterrínr vyjadruje súhlass uvedenou výškoLr kúpnej ."ny.

článok IV
osobitné ustanovenia

l ' PredávajÚca vYhlasrrje, Že nrá vyrovnané všetky závázl<y spojené s vlastníctvonrPredávaných rrehrlrrtellrostÍ, a Že rta predávaných nel,,,,,.-,t"l,,,,ostlach nóuiurn,-, žiaclne cllhy,záložné práva, vecné brentená, ani irlé t'arclry á .,,'i i.J p.Jva tretích osób.Na liste vlastníctva.je k nehnutel'rrosti, od ktoiej sa ode ler'i|n diely, ktoré sú predrnetom tejtozl"lluvY Podl'a čláril<u II tejto znrluvy,-*iaoiu,iy'.apir,|,'ř'r,rrrle zn.enia §10 a §36 Zákonač.656/2004 Z.z. zákona o energerike v plamóm rrrr|i sa k parc.reg,''E''č.34á/l zriadujevecné brenleno zo zá.kona zodýovedajiru p,riru ,r,"iJ'r, uveflený pozemok v rozsahttnevYhnutnonl :o 'ikg1 Powlenej činnbsfi v súíatde s Gp č.304/20] 1 z dóvoduobmedzenia vlastníckehoz práva" kpozemkonl-'ryňňa-ort, elehr;;nergetictrychzariadení distribučnej sús\avy, v prospech vtastníka tohto elektroenergetickéhozariaden,ia, sPoločnost'ZSE Disiribúcia, i.s., so sídlom Č"p"árŽ e7,""Ši'u"Ž')'rratislalla,Z 414/2012-P,z,4l/20l2'1 Toto vecné brenreno .u n.ur,bhu.je na nelrtrlttel,nosti, l<toré súPrednretorn te-jto znrlLrvY (vecné brenreno rreprechádz a cez nelrnutel,nosti, l<toré súšpecifikovanévčlánkLrI|tejtoznllr.rvy).

2' Predáva.júca vYhlasrrje, Že nerrlá vedomost'' o tol,,,l, že by sa na jej majetol < začaloexekuČné konanie, dolrrovolirá clthzbaalebo výkon .ozhoclnutia, ani nebol podaný návrhna vYlrláserrie konl<LrrzLr alebo na povolenie odálžerria, unin.rror vyhlás_ený l<orrkurz alebopovo lená reštruktural izácia alebo povo lené oddlžen i e.
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3. Predáva.iúca vyhlasrriej že rleuzavrela s inou osobou, okrenr l<uprriúrcej, ztnluvu o budúce.i
l<úpnej zntluve, znrluvu o budúce.i rrájorrrne.i zntluve, rrájorrrnú ztnluvu, záložrlú znrlLrvLi,
znrluvtt o zriadení vecnélro brenrena, l<ťrpnu ztrrluvu a ani irrú zmlttvt"t, l<torá by
akýrrrkol'vek spósolrom obnredzovala vlastrrícke právo kLrprriúcej k prednretLr tejtó
znluvy, Predávajťrca vylrlasrrje, že po podpise tejto 'znrIuvy všetkýrni zrrilLrvrrýirri
stranalni neurobí žiaden Úkon, ktorý by akýmkol'vel< spósobonr obmeclzil rraclobuclnrrtie
vlastlríckelro práva kupLriúcorr l< predtivanýttr tlelrtrlttel'nostiatn pocl|'a te.ito zlnlrrvy.

Článol< V
Nadobudlr tttie vlasttt íctvtt

KuPuiúca nadobudne vlastrtícke právo |< prednretu 1rrevodu pocll'a te.jto znrlLrvy na zál<lade
PrávoPlatrréhr: rozhodnutiit o povoleIrí vkladrr vlastrrícl<elro práva do katastra trelrnttte|,tlostí
vydaného prislušnýnr okresrtýnr ťtradonr, .

', ,u,",§|řiliJ,,'"".","

l. Predár'ajúca oboznámila kupu.iúcu so stavonr predávarrýclr rrelrnr"rtellrostí. l(rrprriúca
vrhlasuie. že berie rra vedottrie súčasný právny a skutkový stav nelrnLttelltostí, nakól'ko
tento .ie _ie.i znárni,' z dóvodtr užívania týchto tleltttLtte|'ností a neltntrtel'nosti l<LrpLrie
v stave. r, akom sa nachádza.iú, ako sto.ja a ležia.

2, Pt'e clorLt§ovatrie v rtinrci teito znrIuvy platí, že písotnlttlst'sa považLrie ztr doručenú, ak.ie
dorlrčená na adrestt ztnluvrrýclt strátt uveclenú v hlavičke te.iio znrlriuy, tl [o ll.lolrretltolrr,
ked' .iu adresát |)reveznle. Úeinky clortrčerlia nastanú a.i vtedy, Ák aciresát prijatie
písomrrosti bezdóvodrie odmiettle.

3. Ostatrré vzťahy bližšie neupravené touto zmlttvou sa spravuiúr ustanovenianri
občiarrskelro zákorrn íka.

4. Zrnluvné strany vyhlasrriú, že sú pIrre spósobilé na právtre ťtkony, iclr znrlltvná vol'nosť
nie je obmedzená, ztttluvu Lrzatvorili rra záklacle iclr sloboclrre.i a vážne.j vóle, l<torúr

Prejavili určite a zrozutrritellre" znrluvLl neLlzavl,eli v tiesni za rlápadne ilevýhodných
Podmienok. zttrlttvtt.ie urolrerrti v predpísarre.i ítlrnre, znrltlvtt si prec|.|e.i podpísanínr
prečítali a na znak sťrhlasu jLr poclpísali,

Predár,aitica:

r, .,,....t!.|.9.!.1. .rnu.../.Q...§,.&4

l( LrpLriťrca: ;

!_ \

l""ie lIrrňŇyova,Obec llosti
zast. staros
Mgr, l)etcr 5[ťptittrs,,;
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