
                                     Kúpna zmluva

uzatvorená medzi:

    predávajúcimi :
1. Obec Kocurany IČO: 00648868 DIČ: 2021118011, 972 02 Kocurany zastúpená starostom obce

Ing. Vojtechom Čičmancom
       a

    kupujúcimi : 

1. Elena Turčániová, rod. Hraňová, nar.  r.č.  trvale bytom Kocurany č.134

za týchto zmluvných podmienok:

I.
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Kocurany zapísané na:

– LV č.366 parcela EKN č.939/1 - trvalé trávnaté porasty o celkovej výmere 153 m2, ktoré sú vo
vlastníctve obce Kocurany v podiele  1/48, 3/72, 68/2880 a 7/96 (podiely spolu 24,4 m2) .

II.
Predávajúci  Obec  Kocurany  zast.  starostom  Ing.  Vojtechom  Čičmancom  odpredáva  touto

zmluvou celé svoje spoluvlastnícke podiely z vyššie uvedených nehnuteľností označenej v bode I. tejto
zmluvy v k.ú. Kocurany zapísané na LV č.366 parcela EKN č.939/1 - trvalé trávnaté porasty o celkovej
výmere 153 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce Kocurany v podiele   1/48, 3/72, 68/2880 a 7/96 (podiely
spolu 24,4 m2) do vlastníctva  Elena Turčániová, rod. Hraňová, trvale bytom Kocurany č.134.

III.
Kúpna cena predávaných podielov nehnuteľnosti uvedených v bode I. bola stanovená na základe

uznesenia obecného zastupiteľstva číslo  568/41/2018 písm. d) zo dňa 10.10.2018, ktoré bolo schválené
trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov.  Elena Turčániová zaplatí  Obci  Kocurany sumu 162,- EUR
slovom jednostošesťdesiatdva  eur  na  účet  SK49  0200  0000  0000 1282  8382   alebo  v hotovosti  do
pokladne obce pred podpisom zmluvy.
                                                             

IV.
Kupujúci  prehlasujú,  že im je  terajší  stav nehnuteľností  známy a že ich preberajú do svojho

vlastníctva podľa ich súčasného stavu.

V.
Návrh  na  vklad  do  katastra  nehnuteľností  podá  kupujúca  a  poplatky  spojené  s  vkladom

vlastníckeho práva sa zaväzuje uhradiť kupujúca.

VI.
Zmluvné  strany sú  si  vedomé,  že  vlastnícke  právo k nehnuteľnostiam sa  nadobúda  vkladom

vlastníckeho  práva  na  Okresnom  úrade   Prievidza,  katastrálnom  odbore  a  že  obsahom  zmluvy  sú
vzájomne viazaní odo dňa jej podpísania.



Zmluvné  strany  navrhujú  Okresnému  úradu  Prievidza,  katastrálnemu  odboru,  aby  v  k.ú.
Kocurany vykonal zápis na LV takto: 

LV č.366 parcela EKN č.939/1 - trvalé trávnaté porasty o celkovej výmere 153 m2  podiely  1/48,
3/72, 68/2880 a 7/96 (podiely spolu 24,4 m2)   do vlastníctva v prospech  Elena Turčániová, rod.
Hraňová, nar.  r.č.  trvale bytom Kocurany č.134.

    VII.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva, ktorej obsahu po prečítaní porozumeli sa zhoduje s

ich slobodnou a vážnou vôľou, túto neuzavreli v tiesni a za nevýhodných podmienok, a preto ju na znak
súhlasu vlastnoručne podpisujú v 4-och vyhotoveniach .

V Kocuranoch dňa 30.1.2019

   predávajúci:       kupujúca:                                 

       –––––––––––––––––– ––––––––––––––––––
           Obec Kocurany                                         Elena Turčániová
       Ing. Vojtech Čičmanec

    

         


