Kúpna zmluva č. 2/2014
Obec Dolná Tižina
Dolná Tižina 333
zastúpená starostom obce Mgr. Antonom Duranom
IČO: 00321249
/ďalej len predávajúci/
v

a
Marián Maťko, rod. Maťko, nar. 5.5.1956, r.č.
a manželka Eva Maťková, rod. Vráblová, nar. 9.2.1957, r.č.
obaja bytom Dolná Tižina 300
/ ďalej len kupujúci/
uzatvárajú túto

kúpnu zmluvu

i.
Predávajúci je výlučným vlastníkom parcely C KN 727/2 zastavaé plochy a nádvoria o
výmere 1265 m2 k.ú. Dolná Tižina.
Jeho vlastníctvo je vedené u Okresného úradu Žilina na LV 1 pre k.ú. Dolná Tižina.

II.
Geometrickým plánom overeným Správou katastra Žilina pod č. 1573/2012 bola z parcely C
KN 727/2 vytvorená parcela C KN 727/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2
k.ú. Dolná Tižina.

III.
Predávajúci predáva kupujúcim parcelu C KN 727/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere
183 m" k.ú. Dolná Tižina.
Kupujúci nehnuteľnosť kupujú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

IV.
Dohodnutá kúpna cena činí 810,- €.
Kúpna cena je splatná pri podpise zmluvy do pokladne predávajúceho .
Kúpna cena bola dohodnutá vo výške všeobecnej ceny stanovenej znaleckým posudkom
znalca Ing. Jána "Duriša č. 101/2013.

V.
Predávajúci vyhlasuje, že predávané nehnuteľnosti doteraz nezaťažil ani nescudzil, že na nich
neviaznu žiadne ťarchy ani vecné bremená.
Kupujúci vyhlasujú, že stav nehnuteľností je im veľmi dobre známy.
Predaj nehnuteľností schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Tižina uznesením číslo
14 e/2014 dňa 27.2.2014.

VI.
Poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva znášajú účastníci zmluvy podľa zákona.

VII.
Vlastnícke právo k prevádzanej nehnuteľnosti prechádza na kupujúcich vkladom do katastra
nehnuteľností.

VIII.
Účastníci zmluvy navrhujú vykonať Okresnému úradu Žilina, tento vklad do katastra
nehnuteľností:
k.ú. Dolná Tižina
do A LV parcela C KN 727/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2
do B LV Marián Maťko, rod. Maťko, nar. 5.5.1956, r.č.
a manželka Eva Maťková, rod. Vráblová, nar. 9.2.1957, r.č.
obaja bytom Dolná Tižina 300 v 1/1 do BSM

IX.

Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony
Účastníci zmluvy vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.
Účastníci zmluvy si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu
podpísali.
Zmluvné strany berú na vedomie, že právne účinky tejto zmluvy sú v zmysle § 47
a zákona č.40/1964 Zb. ( občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov,
v nadväznosti na § 5a zákona č.211/2000 Z.z. v platnom znení, podmienené aj jej
zverejnením.
Ak by zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, tak platí, že v zmysle
zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov k uzavretiu zmluvy nedošlo.

Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne, so súhlasom účastníkov zmluvy vo
forme dodatku k tejto dohode, prípadne v prípade chyby v písaní, počítaní alebo inej zrejmej
nesprávnosti postupom podľa §42 ods. 4 zákona 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Kupujúci splnomocňujú Obec Dolná Tižina na zastupovanie pri vykonaní prípadnej opravy
tejto zmluvy doložkou v zmysle §42 ods. 4 zákona 162/1995 Z.z.

Dolná Tižina ,12. marca 2014
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