
KÚPNA ZMLUV A

uzatvorená medzi

Bubomir Targoš, rod. Targoš

ako Predávajúci

a

Obec Donovaly

ako Kupujúci



KÚPNA ZMLUV A
uzatvorená v zmysle ust, § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi:

Predávajúcim:

Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátne občianstvo:

Bubomír Targoš, rod. Targoš
Radvanská 508/13, 97401 Banská Bystrica
17.05.1953
530517/ .
SR

(d'alej len "Predávajúci")

a
Kupujúcim:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bank. spojenie :
Č. účtu:
konajúca:

Obec Donovaly
Donovaly Č. 3, 976 39 Donovaly
00313386
SK 2021115800
Dexia banka Slovensko, a.s.
1209233002/5600
Miroslav Daňo - starosta obce

(d'alej len "Kupujúci" a spolu s Predávajúcim d'alej len "Zmluvné strany")

v nasledovnom znení:

či, I

Vlastníctvo Predávajúceho a Predmet prevodu

1. Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnutel'nosti - pozemku, nachádzajúceho sa v
katastrálnom území: Donovaly, obec: Donovaly, okres: Banská Bystrica, vedený Správou katastra
Banská Bystrica, zapísaný na

LV Č. 2380

E-KN parc.č. 1622/5 - trvalé trávne porasty o výmere 37 m", pričom na spoluvlastnícky podiel 1/3
pripadá 12,33 rrr'

(d'alej pre spoluvlastnícky podiellen .Predmet prevodu")

Predávajúci týmto prevádza Predmet prevodu v podiely 1/3 na Kupujúceho a Kupujúci prijíma tento
prevod a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu. Na základe tohto prevodu sa stane Kupujúci vlastníkom
Predmetu prevodu.
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ČI. II
Kúpna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 61,65,-EUR (slovom šesťdesiatjeden eur
a šesťdesiatpať centov), t.j. 5,00 € za 1 mZ pripadajúci na Predmet prevodu (d'alej len "Kúpna
cena").

2. Kúpna cena bola zaplatená pri podpise tejto Zmluvy v hotovosti do rúk Predávajúceho, čo tento
potvrdzuje svojim podpisom na tejto Zmluve.

ČI. III
Prehlásenia a závazky

1. Predávajúci prehlasuje, že

a) je výlučným vlastníkom Predmetu prevodu,

b) sa stal výlučným vlastníkom Predmetu prevodu na základe titulu nadobudnutia, ktorý
nevykazuje žiadne právne vady, je platný a účinný a na základe neho došlo k zápisu
Predávajúceho ako vlastníka Predmetu prevodu na príslušnom katastri nehnutel'ností,

c) Predmet prevodu nie je zaťažený žiadnymi ťarchami alebo právami tretích osob, vrátane
nájomných práv, a teda neexistuje žiadna prekážka na prevod vlastníckeho práva k Predmetu
prevodu alebo jeho časti,

2. Predávajúci sa zavazuje, že pokial' bude vlastníkom Predmetu prevodu, tak

a) ostane výlučným vlastníkom Predmetu prevodu až do momentu prevodu vlastníckeho práva
k Predmetu prevodu na Kupujúceho, a teda neuzatvorí žiadnu zmluvu alebo nevykoná žiadny
úkon, ktorého predmetom by bol prevod vlastníckeho práva k Predmetu prevodu na tretiu
osobu,

b) Predmet prevodu nezaťaží žiadnymi ťarchami alebo právami tretích osób, vrátane nájomných
práv, a ani nevykoná žiadny úkon, ktorý by umožnil zaťaženie Predmetu prevodu ťarchami
alebo právami tretích osob.

3. Kupujúci prehlasuje, že uzatvorenie tejto Zmluvy bolo schválené a odsúhlasené uznesením
obecného zastupitel'stva obce Donovaly č. ob1Z01~ na jeho zasadnutí konanom dňa
1r.r .1-01, . Fotokópia Uznesenia č. O'!:J!t..(f[!, a príslušných dokladov bude tvoriť prílohu
návrhu na vklad vlastníckeho práva, ktorý bude podaný Kupujúcim.

ČI. IV
Podanie návrhu na vklad

1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k Predmetu prevodu z tejto
Zmluvy podpíše a spolu s jeho prílohami podá na príslušný kataster nehnutel'ností Kupujúci,
na čo ho Predávajúci týmto splnomocňuje.
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2. Ak príslušná správa katastra nehnutel'ností vyzve Zmluvné strany na doplnenie alebo zmenu
návrhu na vklad vlastníckeho práva k Predmetu prevodu tejto kúpnej Zmluvy alebo k zmene
alebo doplneniu príloh k tomuto návrhu vrátane doplnenia alebo zmeny samotnej kúpnej
Zmluvy, Predávajúci tým to splnomocňuje Kupujúceho, aby bezodkladne vykonal takéto
doplnenie alebo zmenu, pokial' takáto zmena alebo doplnenie nie je v zásadnom rozpore
s ustanoveniami tejto Zmluvy.

3. Poplatky a náklady spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k Predmetu
prevodu je povinný uhradiť Kupujúci.

ČI. V
Ukončenie tejto Zmluvy

1. Túto Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou alebo odstúpením od Zmluvy.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpit' od tejto Zmluvy ak
sa stane ktorékol'vek prehlásenie Predávajúceho uvedené v čl. III tejto Zmluvy neúplné alebo
nepravdivé, alebo
dojde k porušeniu ktoréhokol'vek zo závazkov Predávajúceho uvedených v tejto Zmluve, a to
predovšetkým v čl. III tejto Zmluvy.

3. Odstúpením od tejto Zmluvy nezanikajú práva na náhradu škody.

ČI. VI
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluvaje vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu
a dva (2) rovnopisy v slovenskom jazyku pre príslušnú správu katastra nehnutel'ností ako
príloha návrhu na vklad vlastníckeho práva.

2. Táto Zmluva nadobúda platnost' a účinnost' dňom jej podpísania Zmluvnými stranami.
K prevodu vlastníckeho práva k Predmetu prevodu na Kupujúceho dochádza povolením
vkladu vlastníckeho práva na príslušnej správe katastra nehnutel'ností.

3. Táto Zmluva je uzatvorená na základe slobodnej a vážnej vole Zmluvných strán, ktoré si ju
pozome preštudovali,jej obsahu porozumeli ajej obsahje pre nich dostatočne určitý ajasný.

4. Túto Zmluvu je možné meniť len formou písomného dodatku na základe vzájomnej dohody
oboch zmluvných strán v zmysle platných ustanovení Občianskeho zákonníka. Taktiež ostatné
vzt'ahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa riadia
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

5. Predávajúci udel'uje Kupujúcemu a spoločnosti ARDIS, a.s. so sídlom Krížna 13,965 01 Žiar
nad Hronom, IČO: 36 056 189 súhlas na spracovávanie jeho osobných údaj ov v zmysle

"".
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zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov po dobu platnosti tejto Zmluvy ako aj po
jej skončení.

V Banskej Bystrici, dňa ťf1 2013
Predávajúci:

V Donovaloch, dňa 30. y. 20 l3
Kupujúci za Obec Donovaly:
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OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ilubomír Targoš, dátum narodenia
17.5.1953, r.č. 530517/214, by tom Banská Bystrica - Radvaň, Radvanská 508/13, ktorého(ej) totožnosť som
zistil(a) zákonným spósobom, spósob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky
preukaz, séria a1alebo číslo: EA 042415, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register
osvedčených podpis ov pridelil podpisu poradové číslo O 105113/2013.

Banská Bystrica dňa 19.2.20l3

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivost' skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)


