
\ Predávajúci :

Obec Smolinské ,908 42 Smolinské č. 334, IČO: 00309991, - zastúpená MVDr.
Peter Betták - starosta obce

a kupujúci:

Kubina Milan rod. Kubina , nar. 11.08.1951, rod. č. 5108111115, SR, a manželka

Kubinová Anna rod. Poláková, nar. 18.05.1955, rod. č. 555518/6637, SR, obaja bytom
908 42 Smolinské č. 254,

uzatváraj ú túto

kúpnu zmluvu
l.

l. Predávajúci Obec Smolinskéje vlastníkom nehnutel'nosti vedenej Správou katastra v Senici,
v obci a katastrálnom území Smolinské, v Pozemkovej knihe ako neknihovaná parc. č. 1889
zastavaná plocha , cesta, vo výmere 6433 m2 v podiele 111, na základe zákona Č. 180/1995 Z.z. ,
§ 14 zákona.

2. Z tejto nehnutel'nosti sa vytvára, podl'a geometrického plánu č.140/20 12 zo dňa 21.02.2013
vyhotoveného Ing. Peter Holič, GEODÉZIA A KATASTER ,90634 Prievaly 352, a overeného
Správou katastra Senica dňa 28.02.2013 pod číslom 111/2013, novovytvorená parc. Č. 762/3
zastavaná plocha a nádvorie, výmera 112 m2, odčlenená dielom č.1 z neknihovanej parc. Č. 1889
a novovytvorená parc. Č. 763/1- záhrada, výmera 34 m2 odčlenená dielom Č. 2 z neknihovanej parc.
Č. 1889, obe vo vlastníctve Obec Smolinské v podiele 1/1.

3. Na-základe uznesenia Obecného zastupitel'stva Smoliské Č. 29/2013, zo dňa 27.082013, v zmysle
s ust. § 9aods. 8 písm. e) zákonač. 138/1991 Zb. o majetku obcí, schválilo odpredaj pozemku parc.
Č. 763/1 - záhrada, výmera 34 m2 a parc. Č. 762/3 zastavaná plocha a nádvorie, výmera 112 m2,
kupujúcim Kubina Milan rod. Kubina a manž. Kubinová Anna rod. Poláková, ktorí ich nadobúdajú
v podiele 1/1 (BSM).

II.

Predmetom prevodu je novovytvorená parc. Č. 762/3 zastavaná plocha a nádvorie, výmera 112 m2,
odčlenená dielom č.I z neknihovanej parc. Č. 1889 a novovytvorená parc. Č. 763/1- záhrada, výmera
34 m2 odčlenená dielom Č. 2 z neknihovanej parc. Č. 1889, obe vo vlastníctve Obec Smolinské, ktoré
vznikli geometrickým plánom Č. 140/2012, nadobúdajú Kubina Milan rod. Kubina a manž. Kubinová
Anna rod. Poláková, v podiele 1/1 (BSM).

III.

Odpredaj nehnutel'nosti podl'a bodu l. bod 3. zmluvy bol schválený obecným zastupitel'stvom
v Smolinskom, dňa 27.08.2013, uznesením Č. 29/2013: V zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č.

138/1991 Zb o majetku obcí poslanci obecného zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov schválili, na základe geometrického plánu Č. 140/2012 odpredaj pozemku parc. Č. 763/1-
záhrada vo výmere 34 m2 a parc. Č. 762/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 112 m2 Kubinovi
Milanovi a rnanž. Anne rod. Polákovej, Smolinské 254 .

Cena pozemku za m2 je 1,-€. Celková kúpna cena bola stanovená na sumu 146,-€, ktorá bola
vyplatená pred podpisom tejto zmluvy.



IV.

Predávajúci prehlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu dlhy, ťarchy, vecné bremená ani iné
právne povinnosti a právny stav nehnuteľností zodpovedá údajom zapísaným ku dňu prevodu
v katastri nehnuteľností ..

V.
l. Zmluvné strany sa dohodli, že splnomocňujú podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k
nehnuteľnostiam podl a tejto kúpnej zmluvy kupujúcich.

2. Kupujúci nadobudnú vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom tejto kúpnej
zmluvy, dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva - Správou katastra Senica.

Na základe tejto zmluvy zmluvné strany žiadajú, aby bol vykonaný nasledovný zápis do LV: 355,
kat. územie: Smolinské

A L V : parc. č. 763/1 - záhrada, výmera 34 m2

parc. č. 762/3 - zastavaná plocha a nádvorie, výmera 112 m2

BLV: Kubína Milan rod. Kubina ,nar. 11.08.1951, SR, a manželka Kubinová Anna rod.

Poláková, nar. 18.05.1955, SR, obaja bytom 908 42 Smolinské č. 254,

c LV: bezo zmeny

VI.

Táto zmluvaje vyhotovená v štyroch rovnopisoch. trany zmluvy prehlasujú, že zmluva bola spísaná
podľa ich žiadosti a schváleného uznesenia obecného zastupiteľstva, s jej ob ahom súhlasia, čo
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopÍňa zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré
zákony.

V Smolinskom ,dňa: 20.09.2013

Kupujúci: Kubína MHan rod. Kubína .•.................... ~ ~t

Predávajúci: Obec Smolinské-zastúpená

MVDr. Peter Betták - starosta obce

Kubinová Anna rod. Poláková i.~~ .


