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1 ZľrrrrvľÉ sľneľy

1.1 PnľoÁvł.rÚcr:

7..2 KupuĺÚcr:

Názov:

Sídlo:

IČo:

DIČ :

DPH:

Zastúpená:

Bankové spojenie

Číslo účtu:

Meno a pľiezvisko:

Naľ.:

R.č.:

Bytom:

Štátna pľíslušnosť:

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

oo3L4293

2o2o553271

nie je platiteľ

Ing. Ladislav Šimčisko - staľosta obce

Pľima banka Slovensko, a. s., pobočka Čadca

oz796t5oot/56oo

Anna Hatáľová, ľod.

o23 53 Staškovč. -
SR

1.3 Zmluvné stľany sa dohodli na uzavretí tejto Kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa $ s88
a nasl. zákona č.. 4olĺ964 Zb. občiansĘ zákonník (ďalej len ,,ZMLuVA").

, Pľedľnet Kúpy

2.1, PnnoÁvł.lÚcl vyhlasuje, že je výłučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa

v okľese Čadca, obec Staškov, katastrálne územie Staškov, zapísaných na LV č. tt7g
a to:

. parcely C-KN č,. ĺ568/t - záhrada o výmeľe 27 m2,

. paľcely C-KN č,. ĺ568/z _ záhradao výmere 40 m2.
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2.2 NEHNLIľEĽNosII uvedené v bode 2.1 sa budú na účely tejto zmluvy ďalej označovať len

ako ,,PREDMpľ rÚpť'.

g Predmet zmluvy

Touto zmluvou

3.1 PnBlÁvł.lÚcI pľedáva Kupu"lÚcnuu do ýlučného vlastníctva PRBolrłBľ rÚpy

azavazuje sa splniť aj ostatné povinnosti uvedené ďalej v Zvĺĺwĺ,.

Kupu"lÚcl kupuje od PnBoÁvł.lÚceHo do výlučného vlastníctva PnBouBľ rÚpy

a zav anlje s a splniť ostatné povinnosti uvedené

ďalej v Zwĺĺvvĺ'.

Predávajúci sa uzniesol na predaji predmetu kúpy na riadnom zasadnutí obecného

zastupiteľstva, ktoľé sa konalo đía z6.oz.2cl2u, a to uznesením č. zgf zozĺ z dôvodu

hodného osobitného zreteľa v zmysle Sga ods. 8 písm. e) zőkona č. 48/l99l Zb. o

majetku obcí u znení neskorších predpisou. Tento výpis z uznesenia tvorí

neoddeliteľnú prílohu kúpnej zmluvy.

3.2

3.3

4 Kúpna cena

4,1 Vzmysle uznesenia obecného zastupitel'stva obce Staškov č. zgfzozt zaplatí

Kupu;Úcl PnnlÁvł"luCEMU kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku č.

6/zozo zo dňa o2.12.2o2ovo ýške ro,85 € za t mz tj. kúpna cenu v celkovej ýške

726,95 € (slovom: sedemstodvadsaťšesťeuľ deväťdesiatpäť centov) v hotovosti pľi

podpise tejto Zmluvy do pokladne PnľoÁve'lÚcnno.
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Pľáva. povinnostĺ a rryhlásenia zmluvných stľán

PnnoÁvł.ĺÚcl vyhlasuje, že

5.1.1 ku dňu podpisu tejto ZľĺLuw oboma Zmluvnými stranami je oprávnený

s PRnpvĺrľou xÚpy voľne disponovať, a toto jeho právo nie je ničím a nilým

obmedzené;

5.r.2 Pnpoupr rÚľv pľed pođpisom tejto Znłruw oboma Zmluvnými stranami, t'j'

pľed uzavľetím tejto ZuLuw, nepredal, nedaľoval ani iným spôsobom

neprevieđol na tretiu osobu, ani ho nevložil do žiadnej obchodnej spoločnosti

alebo družstva, ani nevykonal iný úkon, na zákJade ktoľého môže byt do

pľíslušného katastľa nehnuteľností zapisaná tretia osoba ako vlastník

PREDMBTU rÚľv;

5.1'3 po podpise tejto Zuluw oboma Zmlurmými stľanami, tj. po uzavretí tejto

ZMLUry, PREDMET rÚľv nepľedá, nezaťaží, nedaruje ani iným spôsobom

nepľevedie na tretiu osobu, ani ho nevloží do žiadnej obchodnej spoločnosti

alebo družstva, ani nevykoná iný úkon, na základe ktorého môže byt do

pľíslušnej evidencie nehnuteľností zapísaná tľetia osoba ako vlastník

PRnouBru rÚľv;

5.t.4 ku dňu podpisu tejto ZuLuw zmluvnými stľanami na PRľurĺnľt rÚpY

neviaznu žiadne zá|ožné práva ani akékolVek iné práva tretích osôb, ktoré by

obmedzovali vlastníka PRBoľłnľu rÚľv v jeho držbe, užívaní a požívaní plodov

a úžitkov s ním spojených a v disponovaní s ním'

5'1.5 ku dňu podpisu tejto Zľĺruvľ nepľebiehajú súdne konania, exekučné konania

alebo iné konania pred aĘmkolVek štátnym oľgánom, spľávnym oľgánom,

oľgánom štátnej správy alebo samospľávy vedené proti PnnoÁvł'rÚcnuu, ktoľé

by svojím účinkom mohli znemožniť, obmedziť, ođdialiť alebo inak sťažiť

pľevod vlastníckeho práva k Pnr,ounľU KÚPY na Kupu.lÚCEHo, a ktoré po

nađobudnutí vlastníckeho práva k PnnoIrĺBľu <ÚpY Kupu.rÚclu ohrozia ďebo

sú spôsobilé ohroziť vlastnícke právo Kuľu"lÚcnHo;

5.1.6 všetky jeho splatn é záväzĘ ýkajúce sa PRpounľu rÚpy sú ku đňu podpisu

tejto Znĺruw zmluvnými stranami zaplatené, a že bude postupovať tak, aby do

zapísania Kupu,ĺÚcnHo ako vlastníka PRnounru rÚpv do pľíslušného katastľa

nehnuteľností nevzniklo na základe ľozhodnutia príslušného spľávcu dane

5.1
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(daňový úrad) akékolVek zźůoźné pľávo na Pnnonĺnľn' rÚpy pľe aĘkolvek

đaňový nedoplatok PnBoÁvĺ-ĺÚCEHo ;

5.2 Kupu.rÚcl nadobúda vlastnícke pľávo k PRrovĺnľu rÚpy až vkladom vlastníckeho

práva kPnnoľĺBľu rÚpyvprospech KupuĺÚcnHo do katastra nehnuteľností okresný

úľad Čadca, Katastľálny odboľ, pričom zmluvné stľany sa dohodli, že návrh na vklad

vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy do katastľa nehnuteľností sú oprávnené

podať obidve zmluvné strany, pričom poplatĘ s tým spojené je povinný uhradiť

kupujúci.

5.3 PnnoÁveĺÚcl sa zaväzuje vydať Kupu;ÚcBuu všetĘ doklady potľebné pľe ľiadne

užívanie PRĺoIrłBru rÚľv najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto Zľłluw.

5.4 Zmluvné strany sa pođpisom tejto Zplĺvw zaväzují navzájom si bez zbytočného

odkladu posĘrtnúť akúkolVek súčinnosť potľebnú na to, aby bol Kupu;Úcl zapísaný

ako vlastník PnnoľĺsľU KÚPY đo pľíslušného katastľa nehnuteľností, a to aj vrátane

pľípadného uzavľetia dodatku/đodatkov ktejto Zvĺĺwr' vprípade, ak to bude podľa

príslušených štátnych orgánov potrebné na odstľánenie nezľovnalostí, ľesp.

nespľávností v nej uvedených.

6.t

Ťencrrv

Kupujúci beľie na veđomie, źe na LY č,. tt79 sú v časti C:Ťarchy zapísané príslušné

vecné práva k cudzím veciam.

Záveľečné ustanovenia

7.r Právne pomery touto Zurwou neupravené sa ľiadia ustanoveniami občianskeho

zákonníka a iných príslušných pľávnych pľedpisov platných v Slovenskej ľepublike.

.7, Ak je niektoľé ustanovenie tejto Zurrrw neplatné alebo sa talcým stane, nemá to wlyv

na ostatné ustanoveni a Zvĺĺvw. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije

ustanovenie platných právnych predpisov zođpovedajúce účelu tejto Znĺrwv, ktoľé

nahradí neplatné ustanovenie.

7.3 Zmeny a dođatĘ k tejto Zĺvĺĺvvn musia byt uzatvorené v písomnej forme.

6

7

7.4 Táto Zwĺĺwĺje vyhotovená v 4 ľovnopisoch
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7.5 Zmluvné strany vyhlasujri, že túto ZMLwU uzatvorili váźne, určite a zľozumiteľne, nie

v tiesni, ani za nápadne neýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali,

porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zvĺĺwĺ sa stáva platnou aúěinnou okamihom jej

podpisu oboma Zmluvnými stľanami'

V Staškove, dňa z4.o5.2o2l

V mene pnEoÁvł.lÚcEHo:

Podpis:

v. r. V. ,i

V mene rupu,rÚcnHo

Podpis \
-t

(, - 
', ,'+ł 

l
\

obec Staškov

V zast.: Ing. Ladistav Šimčisko - starosta

Anna Határová


