
K úp n a z m l u v a 
uzatvorená podl'a §588a nasl. OZ 

medzi účastníkmi: 

MESTO SEREĎ. 
zastúpené: Ing. Martin Tomčányi, pri111átor mesta 
sŕdlo.: Námestie republiky1176110, 926 Ol Seteď 
IČO: 306 169 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 
č. ú. 020350515610900 
!d'alej už len akoptedavajúcil 
a 

x y . ' ·· . . 
/ďalej už len ako kupujúci/ 

Čl. I. 
Predmet prevodu 

Predavajúci je y_ý!uéným vlastníkom _ nehnuteľnosti, ktoré sú vprávnom stave 

evidované na Správe ka.tastra v Gplante na LV č. 591 parc. registra ,, C" evidované na 

katastra/nej mape a to : stavba bez súpisného čísla garaž o vymere 67 5 m2 na pozemku 

regisrra C KN spare. č, 3723/U , st(lvba bez súpisného čísla garaž vo vymere 675 m2, na 

pozemku registra C KNs parc. č. 3723112, stavba bez súpisného čísla garaž o vymere 675m2, 

na pozemku registra C KNs parc. č. 37231/13, stavba bez súpisného čísla garáž o vymere 675 

m2. na pozemku registrcr C KN sparc.č. 3723/14, pristre.fok (ESO 5) o v;1mere 1800 rn2
, na 

pozemku registra C KNs parc. č. 372312 a to všetko v katastrálnom území Sered: Pozemky nie 

sú predmetom predaja. 

Čl. II. 

Predávajúci predáva nehnutelnosti bliž.fie ident{flkoväné iJ čl. l. t~jto . kúpn~j zmluvy do 
vyluL~ného vlastnictva kupujúceho za dohodnutú kúpnu cenu a zárovefi vyh.las~u·e že na 
nehnutel'nostiach nevľaznu žiadne ťärchy ani vecné bremeno. 

KuP'll:fúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti bliž§ie iden.t(fikow;mé 
v čl. 1: tejto zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu a zárove/z vyhlasuje, že pozna stav predmetnych 
nehnutel'ností tak právny; ako i stavvprírode, z ohliadky na mieste samom. 

Čl. ll!. 
Dohodnutá k{(pna cena 

Účastníci kúpnej zmluvy sa dohodli spolu na kúpnej cene vo vyške, 42.000.- € l slo.vom 
štytidsat'clvatistc euro! Dohodnutá kúpna cena bude vyplatená predávajúcim do 30 dni od 
podpisu kúpnej zmluvy. 



Čl. IV. 
Nadobudnutie vlastnlctva 

Účastníci tejto kúpnej zmluvy vyhlásili, že sú si w:domí toho, že na zmluvu sa vzťahuJú 
prh;lušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o platností právnych úkonov a o kúpnej 
zmluve. 

Účastníci berú na vedotnie, že podpísaním zmluvných strán sa zmluva stáva platnou. 
"Účinnost' nadobudne povolením vkladu do kataWra nehnuteľnosti. Vklad vlastníckeho práva 
možno vykonať podľa zák. č. 1621}995 Z. z. o katastri nehnutel'no.s·tí a o zápise vlastníckych 
a iných práv k nehm'itteľnostiam }kataslrálny zákon/, iba na základe právoplatného 
rozhodnutia správy katastra podľa podmienok stanowmých v citovanom zákone. 

Konani.e opovolr:ní vkladu do katastra nehnuteľnosti sa začína na navrh úča:Uníkov · 
tejto kúpnefzmluvy. 

Čl. v. 
, , .(i~ 

Učastníci- túto zrnluvu uzatvárajú slobodne, vazne, určite, zrozumiteľne a to tak aby 
v budúcnosti nenastali žiadne pochybnosti o tom, čo chceli jej obsahom vyjadritJo Účastníci 
obsah zmluvy poznajú a na znak súhlasuju vlastnoručne podpisujú. 

Čl. Vl. 
Táto -zmluva je vyhotovená v ,ftyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy pre Správu 

katastra v Galante. Každý rovrwpi!l'pozostáva z dvoch strán. 

V Seredi dňa 

Predávajúci: 

Kupujúci: 
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