
1Yilllumé strany: 

predávajúci : 

a 

kupujúci: 

. KÚPNA ZMLUVA 

MESTO SEREĎ 
zastúpené: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 
sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
IČO: 306169 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., 
č.ú. 0203505156/0900 

v 
Q.L !. 

·banK o ve ::S.JJUJ\;;1111;;. • ''"'"" , 

č .. 

sa dohodli na uzatvorení tejto kúpnej zmluvy: 

Článok l 
Predmet zmluvy 

1, PreQmytom tejto Zll1lgvy prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve predávajúceho: 

-rodinný dom na Pekárskej ul.: a) parc. č. 139/1 zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 246 m2 

b) rodinný dom so súpisným č.ll68 a evidenčným 15, 
postaveným na parc. č. 139/1 

2. Kupujúci kupuje nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva a zaväzuje sa ňu zaplatiť kúpnu 
cenu. 

Článok2 

Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom nehnuteľností, 
ich stav mu je dobre známy a v tomto stave ich kupuje. 

Článok3 

Kúpna cena a platobné podmienky 

l. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 18 002,- EUR (slovom: 
osemnásťtisícdva EUR) 

2. Zmluvné strany sa-dohodli, že kúpna cena bude uhradená v plnej výške prevodom na účet 
pťedávajúéeho č.0203505.156/0900 do 21dní po podpise tejto zmluvy. 



3. Predávajúc· a~ zuj.e:pravo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kup-qjúoi nedodrží 
zml).IVné z o zaplatení ;kúpne· · v lehÓte do jedného mesiaca od termínu 
splatnosti kúpnej. ceny, kto:tý si na v kupujúci . 

. Článok4 

Nadobudnutie vlastníctva 

l . Zmluvné strany sa dohodli, že tJ.ávrh,:navklad s kúpnymi zmluvami a všetkými príslvšnými 
podkladmi doručí · na.Katastrálnyúra_tfv Galante vyhlasovateľ. 

2. Návrh na vklad sa podá až po úplnom zll!.].Jlatení kúpnej ceny. 

3. Správne poplatky súvisiac.~ s }Jteyodomnehnuteľn.osti hradí kupujúci. 

4. V prípade; ak by Kata.stt~Ip.y mad v Ga18.1J.~e, roz!l()~?lo zamietnvtí n?vrhJ.I na vklad~ sú 
zmluvné strany pbvi:nnévf~tit'cSi vzájomne posk}rtnuté plnenia bezodkladne. 

•' ,;,':+<<'"' 

5. Kvpujúci nadobudl1e . ne]muteľnosťdo výlučnéh.o vlastníctva. 

Čhínok5 

Záverečné ustanovenia 

2. Z11.1lu;vné'stranyvyh1asujú; že.sizmluy;u pozorne . prečítali,j:j obsahu poro7-Uffie1i abez 
výhra<;l s ňou súhlasia, na znak .. čoho juvlastn.omčne podpisujú. 

3. Táto zmluva}e vyhotovená v 4 rovnopisoch, z kto:tých každý má platnosť originálu. 

V Seredi dňa 28.11.2011 

predávajúci 

/ 
TaJ> ri ,s-?t-~c:..-

~~----'--

kupujúci' 


