Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov

Článok l.
Ktorú uzatvorili ako:
Predávajúci:
pod. por. č. 1./
Lenartová Eva r. Kurtánska ,
bytom Mierová 645/36, 925 21 Sládkovičovo, občianka SR
pod. por. č. 2./
Kurtánsky Peter r. Kurtánsky,
bytom Severná 875/21, 925 53 Pata, občan SR
/ ďalej len ako "predávajúci nl

a
Kupujúci:
Mesto Sládkovičovo
so sídlom: ul. Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
zastúpený: Ing. Antonom Szabóom, primátorom mesta
IČO: OO 306 177
/ďalej len ako "kupujúci"/

Predávajúci sú vlastníkmi nehnuteľnosti,

Článok II.
pozemku evidované

na Okresnom úrade katastrálnom

odbore Galanta na
lV Č. 476 k.ú. Sládkovičovo, ako pozemok registra "Eli
parc. č. 2419/3, zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 22 m2
predávajúca pod por. č. 1./ v podiele 5/8 pod BSa pod B 7 - spoluvlastnícky podiel
činí: 14 m2
predávajúci pod por. č. 2./ v podiele 3/8 pod B 6 - spoluvlastnícky podiel činí: 8 m2.

Článok III.
Predávajúci predávajú nehnuteľnosti uvedené v článku II. svoje spoluvlastnícke podiely v celosti a
kupujúci tieto odkupuje za dohodnutú kúpnu cenu 0,50 € za m2 čo činí 11.-- EUR, slovom:
jedenásť EUR.
Predávajúcim kúpnu cenu vyplatí kupujúci v hotovosti pri podpísaní kúpnej zmluvy.
Nasledovne:
Predávajúcej pod por. č. 1./ - Lenartovej Eve r. Kurtánskej zaplatí sumu 7.- €
Predávajúcemu pod por. č. 2./ - Kurtánsky Petrovi sumu 4.- €

Článok IV.
Na nehnuteľnosti nie sú vedené a ani účastníkom nie sú známe žiadne ťarchy, dlžoby, závady.
Kupujúci vyhlasuje, že je oboznámený so stavom nehnuteľnosti, uvedenej v článku II. tejto kúpnej
zmluvy.

ČlánokV.
Zmluva zaväzuje zmluvné strany jej podpísaním, vzťahujú sa na ňu príslušné ustanovenia Obc. zák.
o platnosti právnych úkonov, na svoju právnu účinnosť však vyžaduje povolenie vkladu do katastra /
nehnuteľností, ktorý kupujúci osobitným návrhom Okresný úrad, katastrálny odbor v Galante
požiada.
V prípade, ak Okresný úrad, katastrálny odbor v Galante rozhodla o zamietnutí návrhu na vklad, sú
zmluvné strany podľa § 457 Občianskeho zákonníka povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia
bezodkladne.
Kúpu nehnuteľnosti podľa článku II. a III. tejto zmluvy odsúhlasili MZ v Sládkovičove svojím
uznesením č 149/MZ-2016 zo dňa 17.8.2016 v súlade s ustanovením § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obci v znení neskorších predpisov.

Článok VI.
Predávajúci súhlasia so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto zmluvy
podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších
predpisov.
Účastníci podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzujú, že sú oprávnení s jej predmetom disponovať
bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné,
dostatočne zrozumltelné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvu nepodpisujú v tiesni,
v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Táto zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, pričom kupujúci a predávajúci obdržia po jednom
vyhotovení. Zostávajúce 2 vyhotovenia budú použité na účely katastrálneho konania.
Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len po vzájomnom odsúhlasení všetkými
účastníkmi tejto zmluvy v písomnej forme.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými účastníkmi tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah
tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpisujú.
V Sládkovičove dňa 26.8.2016

Predávajúci:

Kupujúci:
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Ing. Anton Szabó
Primátor mesta

Lenartová Eva r. K rtánska

Kutánsky Peter r. Kurtánsky
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