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1. znĺruvlvÉ sTRANY

r.r. PnnoÁvł"rÚcr:

Meno Pľiezvisko: ol'ga Gajdičiaľová, rod. Kopeľová

Dátum naľodenia:

Rodné číslo: t

Bydlisko: o23 53 Staškor, - -
Štátna príslušnosť: SR

(ďalej ako,,pľedávajúci č. t")

Meno a priezvisko

Dátum naľodenia:

R. č.:

Janka Kľišťáková, ľod. Kudeľavá

Bytom: o23 53 Staškov,

Štátna príslušnosť: SR
(ďalej ako,'pľedávajúci č. z")

Meno Pľiezvisko:

Dátum naľodenia:

Rodné číslo:

Bydlisko:

Štátna pľíslušnosť:

Mgľ. Anastázia Klučková, rod. Kozubová

o22 oI Čadca U Hluška, Hurbanova

SR

(ďalej ako,,predávajúci č. 3")

Meno a priezvisko: Peter Machovčfü, ľod. Machovčák
Dátum naľodenia:

R. č.:

Bytom: o23 53 Staškov,

Štátna príslušnosť: SR
(ďalej ako,,pľedávajúci ě. 4")
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Meno a pľiezvisko:

Dátum naľodenia:

R.č.:

Bytom:

Štátna pľíslušnosť: SR
(ďalej ako,,pľedávajúci č. 5")

|.2 Kupu"rÚcr

Názov:

Sídlo:

lČo:
DIČ :

DPH:

Zastúpená:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(d'alej ako,,KUeUJÚcl")

1.3

Pavol Cvinček, ľod. Cvĺnček

o23 53 Staškol

obec Staškov
ul. Jozefa Kľoneľa č.588, o23 53 Staškov

oo314293

2o2O553271

nie je platiteľ

Ing. Ladislav Šimčisko - starosta obce

Pľima banka Slovensko, a. s., pobočka Čadca

oz796t5ootl56oo

(Spolu ako,,ZMLUVNÉ stnnruY")

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto Kúpnej zmluvy uzatvoľenej podľa $ s88
a nasl. zákona č.4olt964 Zb. občiansĘ zákonník (d'alej len ',ZMLI'rVA").

, Pľedmet Kúpy

PnnoÁvłĺÚcr č. r łyhlasuje, že je podieloým spoluvlastníkom nehnuteľností

nachádzajúcich sa v okrese Čadca, obec Staškov, katastrálne územie Staškov

zapísaných na:

2.I
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o LV č. 8o4z a to:

o parcela C-KN tss6/z+ ostatná plocha o ýmeľe 584 m, pod B3o spoluvlastnícĘ
podiel: llląą

o LV č.8orz a to:

o paľcela C-KN a253l33 vodná plocha o výmeľe 1544m, pod 864 spoluvlastnícĘ
podiel: zTlz5gz

o paľcela C-KN a253/34 vodná plocha o ýmeľe 67t m" pod 864 spoluvlastnícĘ
podiel: zTlz5gz

o parcela C-KN zz6o/4 ostatná plocha o výmeľe |4 m, pod 864 spoluvlastnícĘ
podiel: z7lz59z

o parcela C-KN zz6ol5 ostatná plocha o ýmere z69 m2 pod 864 spoluvlastnícĘ
podiel: zTlzggz

o parcela C-KN 2337lag ostatná plocha o ýmere 27o m2 pod 864 spoluvlastnícĘ
pođiel: z7lz5gz

. LV č.8o6r a to :

o paľcela C-KN zĺz9/6 Zastavaĺá plocha a nádvoľie o ýmeľe 67 m" pod 864

spoluvlastnícĘ podiel z7 l z5gz

o paľcela C-KN ztzg/7 Zastavaná plocha a nádvorie o ýmere 11 m2 pod 864

spoluvlastnícĘ podiel: z7 l z5gz

o parcela C-KN ztzg/8 Zastavaná plocha a nádvorie o ýmeľe 23 m" pod 864

spoluvlastnícĘ podiel: z7 l z59z

2.2 PnľoÁvł.rÚcr č. z vyhlasuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností

nachádzajúcich sa v okrese Čadca, obec Staškov, katastrálne územie Staškov

zapísaných na:

Lv č. 8o3z a to:

o parcela C-KN 4tĺr./5 oľná pôda oýmere 68 m2 pod B 59 spoluvlastnícĘ
podiel: 18/ĺ7z8

o paľcela C-KN 4tz4l6 ostatná plocha ovy'rnere 246 m2 pod B 59

spoluvlastnícĘ podiel : l'8 l ĺ7z8

a
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Lv č. 8o4z a to:

o parcela C-KN tss6/zą ostatná plocha o výmeľe s8ą m2 pod B 77

spoluvlastnícĘ podiel ĺ8l 9456

PnooÁvłlÚcl Č. 3 r,yhlasuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností

nachádzajúcich sa v okľese Čadca, obec Staškov, katastľálne územie Staškov

zapísaných na:

. LVč. 8oz5ato:
o parcela c-KN tz5g/4t vodná plocha o r,1rneľe 398 m2 pod Bĺzz

spoluvlastnícĘ podiel : zt77z8o lr88rr699zo

.LVč. 8oz7ato:
o paľcela c-KN tz5g/ 4zvodnáplocha o výmere 137 m,pod 86z spoluvlastnícĘ

podiel: 136o8o/13o6368o

. LVč.8o39ato:
o paľcela c-KN lz5g/t7vodná plocha o ýmere 9oo m2 pod Bĺ'zz spoluvlastnícĘ

podiel: zt77z8o / t88 rt699zo

o parcela c-KN a356/7g ostatná plocha o ýmere 9 m2 pod Brzz spoluvlastnícĘ
podiel: zt77z8o I t88tt 699zo

o parcela C-KN ry56/8o ostatná plocha o ýmerero m" pod Brzz spoluvlastnícĘ
podiel: zt77z8o l ĺ88 11699zo

o paľcela C-KN ry56/8r ostatná plocha o ýmeľe 6 m" pod Brzz spoluvlastnícĘ
podiel: zt77 z8o l ĺ88ĺ1699zo

o paľcela C-KN ĺ-g56/8z ostatná plocha o ýmere 8ĺ m2 pod Btzz
spoluvlastnícĘ podiel : zt77 z8o l r88 rr699zo

o parcela C-KN ĺss6/8g ostatná plocha o ýmere 313 m2 pod Bĺzz
spoluvlastnícĘ podiel : zl77 z8o / ĺ88 r1699zo

o parcela C-KN tss6/a+ ostatná plocha o ýmeľe 63 m2 pod Btzz
spoluvlastnícĘ podiel : zl77 z8o l r88 11699zo

9e
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. LV č. 8o4o a to:

o paľcela c-KN lz5g/ĺ8 vodná plocha oýmeľe 458 m2 pod B'6z

spoluvlastnícĘ podiel: 136o8o/r3o6368o

o parcela C-KN rss6/8s ostatná plocha o ýmeľe 50 m2 pod B'6z

spoluvlastnícĘ podiel: r36o8o/r3o6368o

o parcela c-KN ry56/86 ostatná plocha o ýmere 4g4 m2 pod B6z
spoluvlastnícĘ podiel: 136o8o/ĺ.3o6s68o

PnsoÁvA"]Úcl č. 4 vyhlasuje, žeje vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese

Čadca, obec Staškov, katastrálne územie Staškov zapísaných na:

Lv č. 8o55 a to:

o paľcela C-KN tz5g/z7vodná plocha o výmere 151m2 pod B ror spoluvlastnícĘ
podiel: 4596olz9o9o4o

o parcela C-KN ĺz5glz8 vodná plocha ovýmere 1o3 m2 pod B 1o1

spoluvlastnícĘ podiel : 4596o l zgo3o4o

o parcela C-KN ĺg56/zl ostatná plocha ovýmere 72 m2 pod B 1o1

spoluvlastnícĘ podiel : 4596o / zgo3o4o

o paľcela C-KN t9z7/t trvalý tľávny poľast ovýmeľe L4 m" pod B 1o1

spoluvlastnícĘ podiel : 45g6o l zgo3o4o

o parcela C-KN zo4z/7 ostatná plocha o výmeľe 78m, pod B roĺ spoluvlastnícĘ
podiel: ąss6olzgo3o4o

o parcela C-KN zo4z/8 ostatná plocha o výmeľe :.o7 m2 pod B 1o1

spoluvlastnícĘ podiel : 4596o l zgo3o4o

Lv č. 4498 a to:

o paľcela C-KN ag25/3 trvalý tľávny poľast o ýmere 90 m2 pod B 1

spoluvlastnícĘ podiel: r/r

a

a
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z.5. PnroÁvł.lÚcI č. 5 vyhlasuje, že je podieloým spoluvlastníkom nehnuteľností

nachádzajúcich sa v okľese Čadca, obec Staškov, katastrálne územie Staškov

zapísaných na:

Lv č. 8oz3 a to :

o paľcela C-KN lz5g/4o vodná plocha o ýmere 2o9 m2 pod Bz4 spoluvlastnícĘ
podiel : s8g68 l ssz8z5o9, pod 896 spoluvlastnícĘ podiel : g4gg8o l 55z8z5o9

Lv č. 8oz4 a to :

o paľcela C-KN z83o/33 ostatná plocha o výmeľe r58 m2 pod Bz4 spoluvlastnícĘ
podiel : 58968/55z 8z5o9, pod 89 6 spoluvlastnícĘ podiel :g4gg8 o l 55z 8 z5o9

o parcela c-KN zago/g4 ostatná plocha o ýmeľe 9 m2 pod Bz4 spoluvlastnícĘ
podiel : 58968/55 z 8 z5 o 9 pod 89 6 spoluvlastnícĘ podiel : g4gg8 o l 55z8z5og

Lv č. 8o38 a to :

o parcela C-KN lz5g/t6 vodná plocha o výmeľe 585 m" pod Bz4 spoluvlastnícĘ

5podiel : 58968 l 55z8z5o9, pod 896 spoluvlastnícĘ podiel :g4gg8o l 55z8z5o9

NBuľurnľNosTI uvedené v bodoch z.t až z.5 tejto zmlury sa budú na účely tejto

zmluvy spoločne označovať ako ,,PREDMBľ rÚpÝ'.

3 Pľedmet zmluĘv

a

a

a

3.1

3.2

Touto zmluvou:

PnpoÁva.lÚcl pľedávajú Kupu.lÚcEMU Do vĺ-łsľľÍcrvł,,PREDMET xÚpť' a zaväzujú sa

splniť aj ostatné povinnosti v Zttłtuvn ďalej uvedené;

Kupu.lÚcI kupuje od PnroÁvłrÚclcH Do VIASTNÍcrvł ,,PREDMET KÚPY" a zaväzuje sa

splniť ostatné povinnosti v ZuLwn đäIej uveđené.

4 Kúpna cena
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4,1

4.2

4.3

4.4

4.5

uzłrvoRnNÁ PoDtä' 9 s88 ł ľĺłsL osČtANsKEHo zÁxoNNÍxe

Kupu.lÚcl uhradí PnľoÁvł.rÚcnľru č. t za PRnoIvĺBr rÚpy KÚptĺU CENU stanovenú na

5almz, čo spolu pľedstawje kúpnu cenu Vo ýške 169,7o C (slovom:

stošesťdesiatdeväť eur sedemdesiat centov) a to pľevodom na účet kupujúceho

IBAN......... .. do 3o dní od podpísania tejto

Zlĺĺtvw'

KupuĺÚcI uhľadí PnnnÁvłĺÚcnnĺu ć. zza Pn'BouBr rÚpy KÚpľU CENU stanovenú na

5€f mz, čo spolu predstar,uje kúpnu cenu Vo ýške 3r,56 € (slovom: tridsaťjeden euľ

päťdesiatšesť centov) a to prevodom na účet kupujúceho

IB4N.........

podpísania tejto ZMLUvY.

do 3o dní od

Kupu"lÚcl uhradí PnnoÁvł.rÚcnľĺu č.. g za PRootvlnľ rÚpy KÚptĺU cENU stanovenú na

5€f mz, čo spolu predstavuje kúpnu cenu vo výške 69,53 C (slovom: šesťdesiatdeväť

euľ päťdesiattľi centov) a to prevodom na účet kupujúceho

IBAN......... do 3o đní od

podpísania tejto Znł luw.

Kupu;Úcl uhradí PnnoÁvł.rÚcnľĺu č,. 4za PRBoIrłBr rÚpy KÚpľU CENU stanovenú na

5€,f mz, čo spolu predstavuje kúpnu cenu vo ýške 4gL,o2 € (slovom:

štyľistodeväťdesiatjeden eur dva centy) a to prevodom na účet kupujúceho

IB4N.............. .... do 3o dní od

podpísania tejto Zvĺruw

Kupu;ÚcI uhľadí PnnoÁvłĺÚcnľĺu č,. 5za PRoonłpľ xÚpy KÚpľU CENU stanovenú na

5€lmz, čo spolu predstavuje kúpnu cenu vo ýške 34,85 € (slovom: tľidsaťštyľi euľ

osemdesiatpäť centov) a to pľevodom na účet kupujúceho

IBAN......... do 3o dní od

podpísania tejto Znłruw.



KÚpľł Zvlĺvve a3/2o2Ĺ
uzłrvoReNÁ PoDt}.9 s88 ł NesL osČhNsKEHo zÁxotĺNÍxĺ

5. Pľáva. povinnosti a Ęvhlásenia zmluvných strán

5.1 PnnoÁvł.lÚcl vyhlasujú, že

5.1.1 PREDMET rÚľv pred podpisom tejto Zvĺruw oboma Zmluvnými stranami, t. j.

pľed uzawetím tejto ZMLUw, nepredali, nedarovali ani iným spôsobom

nepľeviedli na tretiu osobu, ani ho nevložili do žiadnej obchodnej spoločnosti

alebo dľužstva, ani nevykonali iný úkon, na základe ktoľého môže by do

pľíslušného katastra nehnuteľností zapísaná tretia osoba ako spoluvlastník

Pnľolrĺoľu rÚľv;

po podpise tejto Znłluw oboma Zmlur,nými stranami, t. j. po uzavľetí tejto

ZrĺLrĺw, PREDMET xÚľv nepredajú, ĺezatažia, nedaľujú ani iným spôsobom

neprevedú na tretiu osobu, ani ho nevložia do žiadnej obchodnej spoločnosti

alebo dľužstva, ani ner.ykonajú iný úkon, na základe ktoľého môže byt do

príslušnej evidencie nehnuteľností zapísaná tretia osoba ako spoluvlastník

PRpoIrłBru rÚľv;

ku dňu podpisu tejto Zuluw neprebiehajú súdne konania, exekučné konania

alebo iné konania pred akýmkolvek štátnym oľgánom, správnym orgánom,

orgánom štátnej sprár,y alebo samospľár,yvedené proti PRnoÁvł.lÚcIu, ktoré by

svojím účinkom mohli znemožniť, obmedziť, oddialiť alebo inak sťažiť prevod

vlastníckeho pľáva k PnronĺBru KÚPY na Kupu"lÚCEHo' a ktoré po nadobudnutí

vlastníckeho práva k PnBoIrłnrU KÚPY Kupu.lÚcurł ohrozia alebo sú spôsobilé

ohľoziť vlastnícke pľávo Kuľu.lÚcnrro;

všetĘ ich splatné záväzĘ ýkajúce sa PRtoltłBTU KÚPY sú ku dňu podpisu tejto

Zltĺĺvw zmluvnými stľanami zaplatené, a že budú postupovať tak, aby do

zapísania KupuĺÚcpľĺo ako vlastníka PRnonłBru xÚpy do pľíslušného katastra

nehnuteľností nevzniklo na základe ľozhodnutia príslušného správcu dane

(daňový úrad) akékolvek záIožné právo na PRnoIrłnľn xÚpy pre aĘkolVek
daňoý nedoplatok PnnoÁvuÚclcu ;

5.7.2

5.1.3

5.r.4

Kupu.ĺÚcI nadobúda vlastnícke právo k Pnoounru KÚPY až vkladom vlastníckeho práva

kPnBouBrU KÚPY vprospech Kupu;Úcpĺo do katastra nehnuteľností okresný úrad

Čadca, Katastrálny odbor, pričom zmlu'u'rré strany sa dohodli, že náwh na vklad

v]astníckeho pľáva do katastľa nehnuteľností na základe tejto zmluvy sú oprávnené

podať obe zmluvné strany, pričom poplatĘ súvisiace s uzatvoľením tejto ZMLUVY

5.2
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ako aj spľávny poplatok za návrh na povolenie vk]adu vlastníckeho práva do katastľa

nehnuteľností uhľadí Kupujúci.

5.3 V prípade, ak okresný úrad Čadca, Katastrálny odboľ, ner,ykoná vklad vlastníckeho

pľáva do katastra nehnuteľností poďa tejto zmluvy v prospech Kupujúceho z dôvodu

aĘchkolvek ním označených chýb, zavázlsje sa Kupujúci tieto chyby odstľániť

najneskôľ do 3o dní po obdržaní vyľozumenia tohto úradu. Predávajúci k ýmto
úkonom spojených s opľavou prípadných chýb v písaní a počítaní splnomocňujú

Kupujúceho na spísanie dodatku k tejto zmluve.

5.4 PnĺoÁvĺ.lÚCI sa zaväzujú vydať Kupu.lÚcBnłu všetĘ doklady potrebné pľe ľiadne

užívanie PREDMETU rÚľv najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto Zvĺluw.

5.5 Zmluvné stľany sa podpisom tejto Zwĺvw zaväztl} navzájom si bez zbytočného

odkladu poskytnúť akúkolVek súčinnosť potľebnú na to, aby bol Kupu"lÚcI zapísaný ako

vlastník PRnonłmu rÚpy do príslušného katastra nehnuteľností, a to aj vľátane

prípadného uzar,ľetia dodatku k tejto Zĺĺĺwr, v pľípade, ak to bude podľa

pľíslušených štátnych orgánov potľebné na odstránenie nezrovnalostí, ľesp.

nespľármostí v nej uvedených.

5.6 Kupujúci prehlasuje, že stav pľevádzaných nehnuteľností je mu veľmi dobľe známy

z osobnej obhliadĘ, ktorú s pľedávajúcimi pred podpisom tejto zmluly absolvoval

a pri ktoľej bol dôsledne oboznámený s ich skutkoým a technickým stavom. Kupujúci

záľoveň prehlasuje, že nemá voči stavu, v akom sa nehnuteľnosti nachádzajú, žiadne

ýhrady a tieto kupuje v stave takom, ako sú, teda ako stoja a ležia.

5.7 V pľípade, ak by si tretia osoba uplatňovala svoje vlastnícke práva na pľedmetné

nehnuteľnosti, čím by vznikol spor o vlastníctvo, Kupujúci má nárok na vľátenie

kúpnej ceny stanovenej v bode 4 tejto zmlur,y a taktiež na náhradu škody vo ýške
vynaložených ýdavkov na obhospodaľovanie daných nehnuteľností.

6 Ťencrĺv

6.r Ne PnBouETE KÚPY neviaznu žiadne ťarchy

5.1 PnnoÁvł.lÚcI vyhlasujú, že
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5.1.1

5.r.2

5.1.3

5.1.4

uzłrvoRr'NÁ PoDĽA s s88 ł }ĺasL osČHNsKEHo zÁxoľľÍrł

PREDMET rÚľv pľed podpisom tejto Znĺruw oboma Zmluvnými stľanami, t. j.

pľed uzar,ľetím tejto ZML::.w, nepľedali, nedarova]i ani iným spôsobom

nepľeviedli na tľetiu osobu, ani ho nevložili do žiadnej obchodnej spoločnosti

alebo dľužstva, ani ner,ykonali iný úkon, na základe ktoľého môže byt do

pľíslušného katastra nehnuteľností zapísaná tretia osoba ako spoluvlastník

PReoIvĺBľu xÚľv;

po podpise tejto Znłruw oboma Zmluvnými stľanami, t. j. po uzavretí tejto

ZMLĺJw, PREDMET xÚľv nepredajú, nezaÍaźia, nedaľujú ani iným spôsobom

nepľevedú na tľetiu osobu, ani ho nevložia do žiadnej obchodnej spoločnosti

alebo družstva, ani nevykonajú iný úkon, na základe ktoľého môže by do

pľíslušnej evidencie nehnuteľností zapísaná tľetia osoba ako spoluvlastník

PnnovIpľu rÚľv;

ku dňu podpisu tejto ZIrłltĺw neprebiehajú súdne konania, exekučné konania

alebo iné konania pľed aĘmkolvek štátnym orgánom, spľávnym oľgánom,

orgánom štátnej spľávy alebo samosprávyvedené pľoti PnĺoÁva.lÚclu, ktoré by

svojím účinkom mohli znemožniť, obmedzi{ oddialiť alebo inak sťažiť prevod

vlastníckeho práva k Pnsovlgľu xÚpy na Kupu.lÚCEHo, a ktoľé po nadobudnutí

vlastníckeho práva k PnrouaľU KÚPY Kupu.lÚcIvĺ ohľozia alebo sú spôsobilé

ohľoziť vlastnícke pľávo KuľuĺÚcnHo;

všetĘ ich splatné závázĘ ýkajúce sa PRnoIrĺnTU KÚPY sú ku dňu podpisu tejto

Zĺłĺtvw zmluvnými stľanami zaplatené, a že budú postupovať tak, aby do

zapísania Kupu"lÚcBHo ako vlastníka Pnnounru xÚpy do príslušného katastra

nehnuteľností nevzniklo na základe rozhodnutia príslušného správcu dane

(daňový úrad) akékolvek záIožné právo na PRponłETE KÚPY pre aĘkolVek
daňoý nedoplatok PnnoÁve.lÚclcu ;

5.2 KupuĺÚcI nađobúda vlastnícke pľávo k PnnonłnľU KÚPY až vkladom vlastníckeho práva

k PnBoľĺnľU KUPY v pľospech Kupu"lÚceuo do katastľa nehnuteľností okľesný úľad

Čadca, Katastrálny odboľ, pľičom zmlurrné stľany sa dohodli, že návrh na vklad

vlastníckeho pľáva do katastra nehnuteľností na základe tejto zmluvy sú oprávnené

podať obe zmluvné stľany, pričom poplatĘ súvisiace s uzatvoľením tejto ZMLUW
ako aj spľávny poplatok za náwh na povolenie vk]adu vlastníckeho práva do katastra

nehnuteľností uhľadí Kupujúci.
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5.3 V pľípade, ak okľesný úľad Čadca, Katastrálny odboľ, ne'uykoná vklad vlastníckeho

pľáva do katastľa nehnuteľností podľa tejto zmluvy v prospech Kupujúceho z dôvodu

aĘchkolVek ním označených chýb, zaväzuje sa Kupujúci tieto chyby odstrániť

najneskôľ do 3o dní po obdržaní vyľozumenia tohto úradu. Pľedávajúci k ýmto
úkonom spojených S opravou pľípadných chýb v písaní a počítaní splnomocňujú

Kupujúceho na spísanie dodatku k tejto zmluve.

5.4 PnsoÁve.IÚCI sa zaväzujú vydať Kupu;Úcpuu všetĘ doklađy potrebné pľe riadne

užívanie PRlolrĺsľu rÚľv najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto Znłruw.

5.5 Zmluvné stľany sa podpisom tejto Zĺvĺĺvw zaväzuju nawájom si bez zbytočného

odk]adu poskytnúť akúkolvek súčinnosť potrebnú na to, aby bol Kupu.lÚcI zapísaný ako

vlastník PRBonłnľu rÚpy do príslušného katastľa nehnuteľností, a to aj vľátane

prípadného uzavretia dodatku k tejto Zlłltvvr' v pľípade, ak to bude podľa

príslušených štátnych oľgánov potrebné na odstránenie nezrovnalostí, ľesp.

nesprárrností v nej uvedených.

s.6 Kupujúci pľehlasuje, že stav prevádzaných nehnuteľností je mu veľmi dobre známy

z osobnej obhliadĘ, ktorú s predávajúcimi pred podpisom tejto zmluvy absolvoval

a pľi ktorej bol dôsledne oboznámený s ich skutkoým a technicĘm stavom. Kupujúci
záľoveň pľehlasuje, že nemá voči stavu, v akom sa nehnuteľnosti nachádzajú, žiadne

ýhrady a tieto kupuje v stave takom, ako sú, teda ako stoja a ležia.

5.7 V prípade' ak by si tľetia osoba uplatňovala svoje vlastnícke práva na pľedmetné

nehnuteľnosti, čím by vznikol spor o vlastníctvo, Kupujúci má nárok na r,ľátenie

kúpnej ceny stanovenej v bode 4 tejto zmluvy a taktiež na náhradu škody vo ýške
r1maložených ýdavkov na obhospodaľovanie daných nehnuteľností.

6 Ťancrry

6.l Ne PnnonłBrn rÚpy neviaznu žiadne ťarchv

7 Záveľečné ustanovenia

Pľávne pomery touto ZvĺrWoU neupľavené sa riadia ustanoveniami občianskeho
zákonníka a iných príslušných pľávnych pređpisov platných v Slovenskej republike.

7.7
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.7, Ak je niektoré ustanovenie tejto Zwĺvw neplatné alebo sa talgľn Stane, nemá to
vplyv na ostatné ustanovenia Zlłltvw. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije
ustanovenie platných prá'unych pľedpisov zodpovedajúce účelu tejto Zuruw, ktoľé
nahľadí neplatné ustanovenie.

7.3 Zmeny a đodatĘ k tejto ZML:wE musia byt uzatvorené v písomnej foľme.

7.4 Táto Zľĺrwł je vyhotovená v 8 ľovnopisoch

7.5 Zmluvné strany lyhlasujú, že túto Zllĺĺvw uzatvorili vážne, určite a zľozumiteľne, nie
v tiesni, ani za nápadne nevyhodných podmienok, pľed podpisom si ju pľečítali,
porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.

ĺ.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a úěinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke a úľađnej tabuli
kupujúceho.

V Staškove, dňa o5. o8. zozr

V mene pnaoÁve.lÚctcn V mene xupu.lÚctHo

Podpis Podpis:

Gajdičiarová oľga
(pľedávajúci č. r)

IGišťáková Janka

(pľedávajúci č. z)

obec Staškov
V zast.: Ing. Ladislav Šimčisko - staľosta

Podpis
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Podpis

Mgľ. Anastázia Klučková
(pľedávajúci č. s)

Podpis

Peter Machovčak
(predávajúci č. +)

Podpis:

Pavol Cvinček
(pľedávajúci č. s)


