
Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Predávajúci:  Obec Veľké Lovce, IČO:  00 309 354
             sídlo Obecný úrad 431 , 941 42  Veľké Lovce

                         zastúpená  starostom:  Ing.  Libor  Kráľ,  rodený  Kráľ,  narodený  ….........
rodné číslo ….........., trvale bytom  941 42  Veľké Lovce 6, občan SR

Kupujúci :   František Habrman, rodený Habrman, 
narodený …............., rodné číslo ….....................                    
trvale bytom  941 42 Veľké Lovce 723,
 občan SR

                           
a manželka 

Ing.Ľudmila Habrmanová, rodená Záhumenská,  
narodená …................ rodné číslo …...........................
trvale bytom  941 42 Veľké Lovce 723, 
občan SR 

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu:

I.

1.1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti parcelné číslo 2060/1 , register E, druh
pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 63 303 m2  nachádzajúcej sa v obci Veľké Lovce ,
okres Nové Zámky , zapísanej na liste vlastníctva č.  2225 pre katastrálne územie Veľké
Lovce.

1.2. Geometrickým plánom číslo 86/2018 vyhotoveným Ing.Michalom Dudom, úradne overeným
dňa 5.9.2018 pod číslom 1144/18 (Ing. Agneša Jankovská) bol z pozemku parcelné číslo
2060/1  (bližšie  popísanom v bode  1.1.  tejto  zmluvy)  odčlenený  pozemok  parcelné  číslo
2060/65 ,register C , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2.

1.3. Uznesením č. VI/2018 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľké Lovce konaného
dňa  7.12.2018 obecné  zastupiteľstvo  obce  Veľké  Lovce  súhlasilo  s  predajom  pozemku
parcelné  číslo  2060/65,tak  ako  je  špecifikovaný  v bode  1.2.  tejto  zmluvy   kupujúcim
za cenu 3,32 € /m², teda celkovú cenu 292,16 €. Výpis z tohto uznesenia tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.

1.4.  Touto  zmluvou  predávajúci  predáva   a  kupujúci  kupujú  do  svojho  bezpodielového
spoluvlastníctva  manželov  pozemok  parcelné  číslo  2060/65,  register  C,  druh  pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2 v katastrálnom území Veľké Lovce, ktorý bol
geometrickým plánom číslo 86/2018 vyhotoveným Ing.Michalom Dudom, úradne overeným
dňa  5.9.2018 pod číslom 1144/18  (Okresný úrad  Nové  Zámky ,  katastrálny  odbor ,Ing.
Agneša Jankovská) odčlenený z pozemku parcelné číslo 2060/1 , register E, druh pozemku
trvalé trávnaté porasty o výmere 63 303 m2   nachádzajúceho sa v obci Veľké Lovce , okres
Nové Zámky  zapísanom na liste vlastníctva č. 2225  pre katastrálne územie Veľké Lovce .



II.

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predávanej nehnuteľnosti  spolu vo výške 292,16
EUR (slovom dvestodeväťdesiatdva eur šestnásť centov). 

2.2. Kupujúci zaplatia kúpnu cenu v celosti a v hotovosti pri podpise tejto kúpnej zmluvy.

III.

3.1. Kupujúci  prehlasujú,  že  so  stavom  predmetu  prevodu  sú  oboznámení.   Predávajúci
prehlasuje,  že nemá vedomosť o tom, že  by na predmete prevodu viazli  ťarchy,  vecné
bremená, že by bol predmetom nájmu, dražby, exekučného konania, súdneho konania alebo
obdobného konania. 

3.2. Kupujúci  nadobudnú  vlastníctvo  k predmetu  prevodu  na  základe  povolenia  vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa tejto kúpnej zmluvy.

IV.

4.1. Zmluvné strany sa zaväzujú sa,  že podpíšu spoločne návrh na vklad vlastníckeho práva
podľa tejto zmluvy a že si  poskytnú navzájom včas všetku súčinnosť potrebnú pre zápis
vlastníckeho práva.

4.2. Poplatky  a náklady  spojené  s uzatvorením  kúpnej  zmluvy  a podaním  návrhu  na  vklad
do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.

4.3. Kupujúci  berú  na  vedomie,  že  táto  zmluva  podlieha  povinnému  zverejneniu  v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov a súhlasia s jej zverejnením na webovej stránke
obce

V.

5.1. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu
rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

5.2. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, zmluvná
voľnosť strán nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Predávajúci
prehlasuje, že je oprávnený právne disponovať s predmetom zmluvy.

5.3. Všetky  zmeny  a  doplnenia  tejto  zmluvy  môžu  byť  vykonané  len  písomne
po  predchádzajúcom  odsúhlasení  zmluvnými  stranami  formou  číslovaných  dodatkov
k zmluve, inak sa k nim neprihliada.

5.4. Zmluva bola vyhotovená v  4 rovnopisoch, účastníci  ju po oboznámení sa s jej  obsahom
bez výhrad podpísali.



Vo Veľkých Lovciach  dňa 1.4.2019

                   kupujúci:            predávajúci:

  ..............................................................                           .......................................................
          František Habrman                                 Obec Veľké Lovce
                                                                                                      zastúpená starostom
                                                                                                         Ing. Libor Kráľ

  …...........................................................
        Ing.Ľudmila Habrmanová


