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kúnna zmluva

Predávajúci: OBEC Diviacka Nová Ves
rČo: oo:18051
v zastúpení: Ivan Kohút, starosta obce
bankové spojenie: VÚB Prievidza, a.s.
číslo účtu: 17 02038210200

Kupujúci: Viola Besedová. rodená Voitková.
nar.
trvaic oyLoll. > l: -

I.

Predár,ajúcije r lastníkont nehnutel'tlosti ktorá sa nachádza v katastrálnom území Vrbany, obec
Dir iacka Nová Ves. okres Prier idza a _je evidovaná na Lv č. ] ako :

parcela č.4115, druh pozemku záhradr o rímere 193 m]
Predávajúci touto kúpnou zmlurou predála a kupujúci kLrpuje vyššie uvedenú nehnutel'nost' do
osobného vlastníctva.

predmetom predaia a kúpy ie teda:
ParceJa č. ]-1l5. druh pozemku záhrady, o výmere l93 m] r, k. ú. Vrbany, obec Diviacka Nová Ves.
Kupujúca kupuje 1,yššie uvedenú parce|u do osobného r lastníctva.
Predaj pozemku bol schválený na Obecnom zastupitel'stl,e Obce Diviacka Nová Ves, dňa 2 l . 0l .20l l,
L'znesením č. 2312011 .

il.
Cena nehnutel'nostije stanovená dohodou zmIuvných strán a predstavuje hodnotu 1.66 € / m],

( slovorn jedno EURO 66ll00),čozacelkovú výmeru predávanej nehnutel'nosti l93 mr preclstav,uje
sumu 320,38 € ( slovom tristodvadsať EUR 38/l00).

Cena za kupovanú nehnutel'nost' bude vyplatená predávajúcemu v hotovosti do pokladne Obce
Diviacka Nová Ves, pri podpise tejto kúpnej zmluvy. Predávajúci podpisorn te.ito kúpne.i zmlLrvy
zároveň potvrdzuje. že kupujúca uhradila dohodnutú kúpnu cenu za predmet kúpy.

III.

Predávajúci prehlasuje, že na nelrnutel'nostiach neviazne žiadna ťarcha ani záložné právo
a teda kupujúca nadobúda uvedenú nehnutehrosť bez tiarch a bremien, Kupujúca prehlasu.ie. že stav
nehnutel'nosti pozná.

IV.

Účastníci kúpnej zmluvy berú na vedomie, že táto zmluva nadóbudne právnu úěinnosť
vkladom vlastníctva do katastra nehnutelhosti, vedeného Katastrálnym úradom Trenčín, Správou
katastra Prievidza, Týmto dňom prechádzavlastnictvo na kupujúcu.
Do užívania nehnutelhosti vstupuje kupujúca podpisom kúpnej zmluly oboma stranami.



v.

zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad do katastra nehnutel,nosti podá kupujúca,

vI.

zmluvné strany navrhujú vykonať vklad vlastníctva do katastra nehnutel,nosti, vedeného

katastrálnym úradom řrenčín, správa katastra prievidza na Lv nasledovne:

\a časti A LV:

\a časti B LV:

\a časti C LV:

Diviacka Nová Ves, dňa: 01, 06, 201 1

majetková podstata:
Xuiu*raroe územie Vrbany, obec Diviacka Nová Ves

p".*r" č. 44t5,druh pozemku záhrady

o výmere 193 m'

vlastník:
Viola Rcserlnvá. rod. meno Voit9q,
rod.č.
titulom o§obného vlastnictva,

t'archy:
bezzáznamu

VII.

Účastníciprávnehoúkonuzhodneprehlasujú,''.l:}zmluvnávol'nosťnebolanikým
a ničín-r obmedzená, sú spósobilí na právná t,r,o"v á nakol,ko vyjadruje ich zrozumitefnú

a slobodnú vóťu a s jej znením súhlasia, ,,á ,""t ,t,r,lasu ju podpisujú, za obec Diviacka

\pr, á Ves, staros,u oui" Ivan Kohút. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch,

z ktorÝch každ,ázo zmluvných strán dostane po dva rovnopisy,

*
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Kuprriírca:

Viola Besedová
Obec Dlvtacka Nová Ves,

r zastúpení lvan Kohút, st1l9s!a 9bc9

Predávajúci:


