Kúpna zmluva
uzatvorená me.dzi predávajúcim
HP Real s.r.o., Bratislava, Hattalova 12, 831 03, ICO: 35735261,
(dalej ako "predávajúci")
Zastúpená konatelom spolocnosti:
Doc. Ing. HRNCIAR Peter CSc. rod. HRNCIAR, obcan SR, nar.
07.02.1952, r.c. 520207/249, trvale bytom Bratislava, Bajzova
5313/14,821 08
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. 1812/28
zastavaná plocha vo výmere 38 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom c. 7-1/2011,
úradne overeného dna 24.01.2011 z pôvodnej parcely c. 1812/22 zastavaná ploché\.
v celkovej výmere 17876 m2, vedeného na LV c. 2786 k.ú. Sládkovicovo v celosti.
Cl. ll.
Predávajúci predáva novo vytvorenú parcelu podla Cl. l. tejto kúpnej zmluvy a kupujúci túto
parcelu kupuje do vlastníctva v celosti.

Dohodnutá kúpna cena nehnutelnosti
EURO a osemdesiat EUROCENTOV).

Cl. lll.
predstavuje

250,80,- € (Slovom: Dvestopätdesiat

Cl. IV.
Kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu po podpísaní tejto kúpnej zmluvy.

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

Kupujúci vyhlasuje,
kúpnej zmluvy.

že je oboznámený

neviaznu dlhy, vecné bremená ani

Cl. VI.
so stavom nehnutelnosti,

uvedenej v cl. l. tejto

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

do katastra

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 odsúhlasilo 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

, ',.

"-0/) /

PredaVaJUCl~::7 -/
.?';..~z->
Doc. Ing. HRNCIAR Peter CSc.

Kupujúci:,
Ing. Anton SZABÓ

~\\\

Primát0f-1:..mesta

....

~; ~<.

...

