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Kúpna zmluva
uzatvorená medzi predávajúcim
ZANINONI LOGISTIC, s.r.o., Sládkovicovo, Košútska 1364, 925 21,
ICO: 36236314, (dalej ako "predávajúci")
Zastúpená konatelom spolocnosti:
BENDE Alexander rod. BENDE, obcan SR, nar. 01.08.1967, r.c.
670801/6084, trvale bytom Sládkovicovo, Fucíkova 7/7
a
MESTO Sládkovicovo, ICO 00306177, Sládkovicovo, ul. Fucíkova C.
329, zastúpené primátorom mesta Ing. Antonom SZABÓOM (d'alej
ako "kupujúci")
takto:

Cl. l.
-,
Predávajúci je výlucným vlastníkom novovytvoreného pozemku parcely C. 763/6 zastavaná
plocha vo výmere 8 rn2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom C. 9-1/2011, úradne
overeného dna 25.01.2011 z pôvodnej parcely registra E C. 871/2 orná pôda v celkovej
výmere 562 m2, vedeného na LV C. 2764 k.ú. Sládkovicovo v celosti.
Cl. n.
Predávajúci predáva novovytvorenú parceiu podla Cl. l. tejto kúpnej zmluvy a kupujúci túto
parceiu kupuje do vlastníctva v celosti.

Dohodnutá kúpna cena nehnutelnosti
a osemdesiat EUROCENTOV).

Cl. m.
predstavuje 52,80,- € (Slovom: Pätdesiatdva
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Cl. IV.
Kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu po podpísaní tejto kúpnej zmluvy.

Predávajúci vyhlasujú, že na predvádzanú
iné právne povinnosti alebo obmedzenia.

Cl. V
nehnutelnost

neviaznu dlhy, vecné bremená ani

Cl. VI.
so stavom nehnutelnosti,

uvedenej

v cl. L tejto

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

do katastra

Kupujúci vyhlasuje, že je oboznámený
kúpnej zmluvy.

""

Cl. VIII.
Na základe tejto zmluvy je možné zapísat vklad do katastra nehnutelností
úradu v Trnave, správy katastra Galanta.

u Katastrálneho
..

Cl. IX.
Odkúpenie nehnutelností podla Cl. l. tejto kúpnej zmluvy odsúhlasHo MZ v Sládkovicove
svojim uznesením, ktorí tvorí prílohu k tejto zmluve.
Cl. X.
Úcastníci vyhlasujú, že táto kúpna zmluva bola spísaná slobodne, vážne, zrozumitelne tak,
aby v budúcnosti neboli pochybnosti o tom, co chceli úcastníci vyjadrit.

V Sládkovicove dna 31. 01.2011

Predávajúci:
Alexander BENDE

Kupujúci:
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Ing. Anton SZA~Ó

primátor
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