Kúpna

zmluva

uzatvorená medzi
predávajúcim:

SUDOV Á

Alžh.eta

Hviezdoslavova

rod.

MAJOVÁ,

obcianka
'Jytom
1080/1 (dalej ako "predávajúca")

SR, narodi~á:d;
Sládkovicovo;,

:~.>'':,..;
~~.

SUDOV Á Lenka rod. SUDOV Á, obcianka SR,
-'", _.
-', trvale bytom Sládkovicovo, Deváto~á'~75/24
ako "predávajúca")
.: .y
':,:

~
(d'<.llej

'?<"

1:.

a
kupujúcim:

MESTO Sládkovicovo, ICO 00306177, Sládkovicovo, til;: Fucíkova c.
329, zastúpená primátorom mesta Ing. Antonom SZABÓOM (d'alej
ako "kupujúci")

takto:
Cl. l.
Predávajúca SUDOV Á Alžbeta rod. MAJOV Á je podielovou spoluvlastníckou v podiele 1/2
novovytvoreného pozemku parcely C. 2786/2 záhrada vo výmere 6 m2, ktorá bola vytvorená
geometrickým plánom C. 3-4/2011, úradne overeného dna 04.05.2011 z pôvodnej parc. C.
2786 záhrada v celkovej výmere 347 m2, vedeného na LV C. 1120 k.ú. Sládkovicovo.
Predávajúca SUDOV Á Lenka rod. SUDOV Á je podielovou spoluvlastníckou v podiele 1/2
novovytvoreného pozemku parcely C. 2786/2 záhrada vo výmere 6 m2, ktorá bola vytvorená
geometrickým plánom C. 3-4/2011, úradne overeného dna 04.05.2011 z pôvodnej parc. c.
2786 záhrada y,&elkovej výmere 347 m2, vedeného na LV C. 1120 k.ú. Sládkovicovo.
Cl. ll.
Predávajúci predávajú a kupujúci kupuje spoluvlastnícke podiely na novovytvorenom
pozemku citovanom v Cl. l. tejto kúpnej zmluvy v spoluvlastníckom podiele po 1/2, co
predstavuje plochu po 3 m2.
Cl. 111.

Dohodnutá kúpna cena nehnutelností,

uvedených v cl. l. tejto kúpnej zmluvy predstavuje:

V prípade Alžbety SUDOVEJ rod. MAJOVEJ 0,50 € (Slovom: Pätdesiat EUROCENTOV).
V prípade Lenky SUDOVEJ rod. SUDOVEJ 0,50 € (Slovom: Pätdesiat EUROCENTOV).
Cl. IV.

Kúpna cena bola vyplatená predávajúcim v hotovosti pri podpise tejto kúpnej zmluvy.
Cl. V.
Predávajúci vyhlasujú, že na predvádzané nehnutelnosti
iné právne povinnosti alebo obmedzenia.

neviaznu dlhy, vecné bremená ani

Cl. vn.
Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predvádzaným nehnutelnostiam vkladom
nehnutelností u Katastrálneho úradu v Trnave, správy katastra Galanta.

do katastra

Cl. VIII.
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Na základe tejto zmluvy je možné zapísat' vklad do katastra riehnutel'ností u Kátastrálnelró
úradu v Trnave, správy katastra Galanta.
"', '.
CL IX.
,":.'
Úcastníci vyhlasujú, že táto kúpna zmluva bola spísaná slobodne,' vazne, urcité·:fl.
zrozumitel'ne tak, aby v budúcnosti neboli pochybnosti o tom, co chceli úcast~íci.~vyjadri{ '.
: ,'J::/;
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V Sládkovicove dna 16.05.2011
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Predávajúci:

Kupujúci:

SUDOV Á Alžbeta

Ing. SZABÓ Anton
primátor mesta

SUDOVÁLenka
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