
Kúpna zmluva

uzavretá podľa 5 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi účastníkmi:

Združenie obcí Slanskéhomikroregiónu
Zastúpené: Ing. Gabriela lvaňáková * predsedníčka mikroregiónu
Sídlo: Obecný úrad Slanec, Slanec čl 85
IČO: 35555831
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN; SK44 5200 0000 0000 0705 9603
(ďalej ako predávajúci)

a

Obec Slanské Nové Mesto
Zastúpená: Milanom Diheneščíkom, starostom obce
Sídlo obecného úradu: SlanskéNové Mesto 54, 044 18
IČO: 00324744
Bankové spojenie: VUB also
Číslo účtu: IBAN: SK23 0200 0000 0000 1512 1542
(ďalej ako kupujúci)

Čl. 1

Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností vedených Okresným
úradom Košice-okolie, Katastrálnyrn odborom na LV č. 1093, kat. úz. Slanské Nové
Mesto ako parcela KN—C číslo 1664/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 506 m2

a parcela KN-C číslo 1664/21 zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1176 m2 Všetko

v podielel/l.

Čl.2

Predmetom tejto kúpnej zmluvy sú nehnuteľnosti uvedená v čl. ] tejto zmluvy ktorú
predávajúci predáva do výlučného vlastníctva kupujúcemu akupujúci ich kupuje do
svojho výlučného vlastníctva.

Kúpa pozemkov, bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva obce Slanské Nové
Mesto pod číslom 5/2016, dňa 13.10.2016

Cl. 3

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy na základe Vyššie uvedeného
uznesenia obecného zastupiteľstva vo výške 2.240,- eur, slovom: dvetisícdvestoštyridsat'
eur, ktorá bude vyplatená na účet predávajúceho do 14 dní odo dňa vkladu do katastra
nehnuteľností v prospech kupujúceho.



Zmluvné strany vyhlasujú, Že takto dohodnutá cena je konečná a že nebudú mat' voči sebe
ani teraz, ani v budúcnosti ďalšie finančné nároky.

Čl. 4

Predávajúci prehlasuje, že nehnuteľnosť, ktorá je predmetom kúpy a predaja podľa tejto
zmluvy je bez tiarch. vecných bremien alebo iných vecných pra'v tretích osôb, ktoré by
mohli obmedziť výkon vlastníckeho práva. Ďalej prehlasuje, že sa voči nemu nezačalo
a ani nezačne exekučne' konanie. konkurzne konanie, súdne alebo trestné konanie,
výsledkom ktorého by mohlo byť akékoľvek obmedzenie výkonu vlastníckeho práva
k predávaným nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom kúpy a predaja podľa tejto zmluvy.

Kupujúci prehlasuje, že je oboznámený so stavom uvedených nehnuteľností a kupuje ich
v takom stave v akom sa nachádzajú v deň podpisu tejto kúpnej zmluvy.

Čl. 5

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami aúčinnosť
nadobudne, V zmysle Š 473 ods. ] zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené sprevodorn nehnuteľnosti uhradí
kupujúci podľa zákona.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Dvakrát pre správu katastra a po jednej
pre každú zo zmluvných strán.

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne. nie v tiesui
a za zvlášt' nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že Všetkým jej ustanoveniam
porozumeli a že vyjadrujú ich pravú a slobodnú vôľu. čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V SlanskomNovom Meste. dňa 12.3.2019

Predávajúci: Kupujúci :

Združenie obcí Slanskeho mikroregionríŕ Za obec Slanské Nové Mesto
Ing. Gabriela Ivaňa'kova Milan Diheneščik
predsedníčka starosta obce


