
Kúpna zmluva

Uzatvorená podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi:

1. Obec Smolinské

V zastúpení starostom obce: MVDr. Petrom Bettákom

908 42 Smolinské 334

IČO: OO 309 991

ďalej ako "predávajúci ad 1"

2. Alžbeta Reháková rod. Došková

Rodné číslo: 435609/704

Dátum narodenia: 9.6.1943

Trvale bytom: 90842 Smolinské 121

ďalej ako "predávajúci ad 2"

a

3. Alžbeta Reháková rod. Došková

Rodné číslo: 435609/704

Dátum narodenia: 9.6.1943

Trvale bytom: 90842 Smolinské 121

ďalej ako "kupujúci ad 1".

4. Obec Smolinské

V zastúpení starostom obce: MVDr. Petrom Bettákom

908 42 Smolinské 334

IČO: OO 309 991

ďalej ako "kupujúci ad 2"

5. Ivan Kubina rod. Kubina

dátum narodenia: 20.8.1949

rodné číslo: 490820/110

trvale bytom: 908 42 Smolinské 292

a manželka Margita Kubinová rod. Vaňková

dátum narodenia: 19.4.1949

rodné číslo: 495419/136

trvale bytom: 908 42 Smolinské 292

ďalej ako "kupujúci ad 3".



Článok l.

1.1 Obec Smolinské (predávajúci ad 1) je bezpodielový vlastník nehnuteľnosti zapísanej pre

obec a katastrálne územie Smolinské a to vedenej ako neknihované vlastníctvo parc. reg.

"E" Č. 1679 druh pozemku cesta o výmere 5064 m2 v celosti.

1.1.1 Gometrickým plánom sú z parc. reg. "E" Č. 1679 odčlenené časti diel 8 o výmere

17 m2 a diel 9 o výmere 12 m2
, ktoré "predávajúci ad 1" odpredávala Alžbete

Rehákovej rod. Doškovej ("kupujúci ad 1") a tá ich nadobúda do vlastníctva

v celosti.

1.1.2 Prevádzané diely sú odčlenené Geometrickým plánom Č. 29/2014, ktorý je úradne

overený Okresným úradom v Senici, Odbor Katastrálny.

1.2 Alžbeta Reháková rod. Došková (predávajúci ad 2) je bezpodielový vlastník

nehnuteľností zapísaných pre obec a katastrálne územie Smolinské vedené v LV Č. 2218

parc. reg. "E" Č. 1664/1 druh pozemku orná pôda o výmere 44 m2 a parc. reg. "E" Č.

1664/2 druh pozemku orná pôda o výmere 2028 m2 v celosti.

1.2.1 Geometrickým plánom sú z parc. reg. "E" 1664/2 odčlenená časť diel 5 o výmere 6

m2 a z parc. reg. "E" 1664/1 odčlenená časť diel 6 o výmere 39 m2
, ktoré

"predávajúci ad 2" odpredáva Obci Smolinské ("kupujúci ad 2") a ten ich

nadobúda do vlastníctva v celosti.

1.2.2 Geometrickým plánom sú z parc. reg. "E" 1664/2 odčlenené časti diel 11 o výmere

4 m2 a diel 12 o výmere 19 m2 ktoré "predávajúci ad 2" odpredáva Ivanovi

Kubinovi rod. Kubinovi a manž. Margite rod. Vaňkovej ("kupujúci ad 3") a tí ich

nadobúdajú do bezpodielového vlastníctva v celosti.

1.2.3 Prevádzané diely sú odčlenené Geometrickým plánom Č. 29/2014, ktorý je úradne

overený Okresným úradom v Senici, Odbor Katastrálny.

Článok II.

2.1 Kupujúci ad 1 odkupuje od predávajúceho ad 1 nehnuteľnosti v katastrálnom území

Smolinské odčlenené geometrickým plánom z parcely reg. "E" Č. 1679 diel 8 a diel 9

a nadobúda ich do vlastníctva v celosti.

2.2 Po prevode vlastníckeho práva vznikne na základe geometrického plánu v kat. území

Smolinské novovzniknutá parc. reg. C" 682/4 druh pozemku zastavané plochy o výmere

113 m2 a novovzniknutá parc. reg. "C" Č. 682/5 druh pozemku zastavané plochy o výmere

29 m2
.
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2.3 Kupujúci ad 2 odkupuje od predávajúceho ad 2 nehnuteľnosti v katastrálnom území

Smolinské odčlenené geometrickým plánom z parcely reg. "E" Č. 1664/2 diel 5 a z parcely

reg. "E" Č. 1664/1 diel 6 a nadobúda ich do vlastníctva v celosti.

2.3.1 Po prevode vlastníckeho práva vznikne v kat. území Smolinské na základe

geometrického plánu nová parc. reg. "C" Č. 678/4 druh pozemku zastavané plochy

o výmere 71 m2
.

2.4. Kupujúci ad 3 odkupuje od predávajúceho ad 2 nehnuteľnosti v katastrálnom území

Smolinské odčlenené geometrickým plánom z parcely reg. "E" Č. 1664/2 diel 11

o výmere 4 m2 a diel 12 o výmere 19 m2 a nadobúda ich do vlastníctva v celosti.

2.4.1 V kat. území Smolinské po prevode vlastníckeho práva vznikne na základe

geometrického plánu nová parc. reg. "C" Č. 682/6 druh pozemku zastavané plochy

o výmere 19 m2 a parc. reg. "C" Č. 683/2 druh pozemku záhrada o výmere 4 m2
.

Článok III.

1. Predmetom prevodu sú pozemky odčlenené GP č.29/2014, ktorý je úradne overený Okresným

úradom v Senici, Odbor Katastrálny pre obec a katastrálne územie Smolinské.

2. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Smolinské.

Článok IV.

1. Cena prevádzaných nehnuteľnosti uvedených v článku l. tejto zmluvy je medzi účastníkmi

kúpnej zmluvy dohodnutá na:

• Predávajúci ad 1 obdrží od kupujúceho ad 1 čiastku 1,00 € (slovom: jedno euro).

• Predávajúci ad 2 obdrží od kupujúceho ad 2 čiastku 1,00 € (slovom: jedno euro) a od

kupujúceho ad 3 čiastku čiastku 1,00 € (slovom: jedno euro).

2. Celá dohodnutá kúpna cena bude vyplatená pri podpise tejto zmluvy.

3. Náklady spojené zo zápisom do katastra nehnuteľností uhrádza predávajúci ad 2 a overovanie

podpisov predávajúci ad 1 a predávajúci ad 2 každý za seba.

Článok V.

,1. Predávajúci vyhlasujú, že na prevádzané nehnuteľnosti sa neviažu žiadne ťarchy, bremená, či

iné obmedzenia, okrem bremien vyplývajúcich zo zákona.

2. Kupujúci sú oboznámený zo stavom nehnuteľností.
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Článok VI.

Vlastnícke právo k prevádzaným nehnuteľnostiam nadobúdajú kupujúci až právoplatnosťou

rozhodnutia Okresného úradu v Senici, odboru katastrálneho o povolení vkladu vlastníckeho práva

do katastra nehnuteľností. Do tejto doby sú účastníci svojimi prejavmi viazaní.

Článok VII.

1. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že v nej prejavili svoju vôľu slobodne

a vážne, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

2. Obe stany sa dohodli, že v prípade, ak bude potrebné túto zmluvu doplniť podľa požiadaviek

prislušného Okresného úradu, katastrálneho odboru, urobia tak bez zbytočného odkladu.

3. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich exemplároch.

4. Zmluva je pre obe strany záväzná dňom podpísania.

V Smolinskom dňa 31.10.2014

Predávajúci:

Obec Smolinské v zastúpení

MVDr. Peter Betták podre knihy osvedčovania pr.:vo ti 09d.PIO. V Č o ...(f.-:? / b Iý;
1SVedču)emp,..v~! .(l9\JPllu .1!t.~lJ~m...lYf:i.l/j::tJl/tf:"
'~~.'$f~ar:rtJŕ....preukaz totožnosti: ~........... .. .
1~1o:~ »rr..adresa v čase osvedčovania
.. y.I:tI2I..I/'!.6.t.C. f4.I... '''''' .
. ::-ého (ktorej) osobnú tototnosf som Zlstll(a) zákonným
,""'sobom a ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpisal(a) .
• znal(a) podpiS za svoJ Vlastny.

V Smolinskom dňa tJ'!. (~. ~ !'fhm . 513 ol

Alžbeta Reháková rod. Došková



Kupujúci:

~I II (
............h..~/f.,..0..a:: .

Alžbeta Reháková rod. Došková

Obec Smolinské v zastúpení

MVDr. Peter Betták

Ý!{;Z
Ivan Kubina rod. Kubina

................/.4~ .
Margita Kubinová rod. Vaňková
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