Kúpna zmluva
Obec Nižný Krucov
Nižný Krucov c.48, 09301 Vranov nad ToploD
ako predávajúci na stranejednej (dalej len .,predávajúci")
,"

a
JozefDutkovic

r.Dutkovic

Nižný Krucov c.91,09301 Vranov nad Toplou
Rc. 4704101752
Narodený :10.4.1947
štátne obc!anstvo/registrovaná: SR

ako kupujúci na strane druhej (dalej len "Kupujúci" a spolu s Predávajúcim dalej len ,,zmluvné
strany")
uzatvárajú v zmysle ust. § 588 a nasl. Obcianskeho zákonníka tÚlo
kúpnu zmluvu (dalej len "zmluva"):

Clánok L
Úvodné ustanoveni~

Predávajúci je výlucným vlastnikom nehnutelností, zapísaných v katastri nehnutelností Slovenskej
republiky, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Vranov nad Toplou na liste vlastníctva
c 322, pre katastrálne územie Nižný Krucov , Obec Nižný Krucov, Okres Vranov nad Topl'ou a to
pozemkov - parcely registra "C":
parc. C. 39 - záhrada o výmere 114 m2,
parc. c. 40

- záhrada

o výmere

47 m2,

(dalej len ,,Nehnutel'nosti" alebo ,,Predmet kúpy"). List vlastníctva c.322 tvorí Prílohu c. 1
a neoddelitel'nú súcast Zmluvy.
Clánok ll.
Predmet Zmluvy

Touto Zmluvou Predávajúci predáva zo svojho výlucného vlastníctva Kupujúcemu Nehnutelnosti, a to
za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Clánku N. Zmluvy a Kupujúci ich kupuje od Predávajúceho do

svojhovýlucnéhovlastníctva,za dohodnutúkúpnucenuuvedenúv ClánkuN. Zmluvy.

Clánok ID.
Stav Predmetu kúpy
Predávajúci týmto vyhlasuje, že mu nie sú máme také vady a poškodenia Nehnutelností, na ktoré by
mal Kupujúceho osobitne upozornit.
Clánok IV.
Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia

1. Dohodnutá kúpna cena za predaj Predmetu kúpy predstavuje sumu vo výške 1- Eur (slovom jedno
Eur) [predtým v texte a dalej len "Kúpna cena"], ktorá bude zaplatená Predávajúcemu v hotovosti
pri podpise Kúpnej zmluvy

·

- splátku vo výške IE , pri podpise Zmluvy,

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že Kúpnu cenu uvedenú v bode 1, schválilo obecné zastupitelstvo
v Nižnom Krucove dna 27.8.2015 , umesením co4612015

Clánokv.
OsobitnédojednaniaZmluvnýchstrán
l. Zmluvné strany sa zaväzujúpravdivo informovato dôležitýchotázkachprevodu predmetu kúp)
podla Zmluvy, a to vrátane vyhlásení uvedených nižšie.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná volnost

nie je nicím obmedzená a nie sú im máme

žiadne okolnosti, ktoré by túto volnost obmedzovali.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú máme žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok
neplatnost Zmluvy, alebo by mohli ohrozit platnost Zmluvy alebo riadne plnenie ich povinností
a záväzkov podla Zmluvy.

.

4. Predávajúci prehlasuje, že na Nehnutelnosti

je zriadene vecné bremeno v prospech VVS,a.s

Košice,ICO: 36570460 v rozsahu vymacenom GP c.383/2013 podla Zmluvy o zriadení vecného
bremena c.228/98/2014/ÚP,c.sp. V838/2014 - 36/14
5. Predávajúci prehlasuje, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nebolo povolená
reštrukturalizácia, nebolo voci nemu zacaté konkurzné konanie, nebol podaný návrh na
reštrukturalizáiu a ani nebol podaný návrh na exekucné konanie, nie je v predÍžení.
6. Ak sa preukáže nepravdivost niektorého z vyhlásení daného niektorou Zmluvnou stranou v Zmluve
alebo ak niektorá Zmluvná strana poruší niektorú z povinností uvedených v Zmluve, zaväzuje sa
nahradit druhej Zmluvnej strane škodu v celom rozsahu, ktorá dotknutej strane VmikIa. Prá~..c
Md."T1ftt1'j
Zmluvnej strany odstúpit od Zmluvy tým nie je dotknuté.
"'. POPJ.mk:.spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutelností
Knpa;uc;.
-.

uhradi

Clánok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu kúpy

l. Zmlu'lné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k Predmetu kúpy do katastt:
nehnutelností v prospech Nadobúdatela na základe Zmluvy podajú príslušnému katastrá1nemuodbor..
Okresného úradu v den podpísania Zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním Zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané
až do rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru Okresného úradu o povolení alebo zamietnuc
vkladu vlastníckeho práva k Predmetu kúpy v prospech Kupujúceho.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Predmetu kúpy nadobudne Kupujúci až
\'kladom do katastra nehnutelností vedeného príslušným katastrálnym odborom Okresného úradu a
právne úcinky vkladu do katastra nehnutelností vmikajú na základe právoplatného ro~
príslušného katastrálneho odboru Okresného úradu o jeho povolení.
4. V prípade, ak by katastrálny odbor Okresného úradu rozhodol o zamietnutí alebo o zas=r. el:..
konania o návrhu na vklad vlastníckeho do katastra nehnutelností podla Zmluvy 'l

l-

Kupujúceho, zmluvné strany sú povinné podpísat novú zmluw o prevode vlastníckeho pr:-.:: .,\.
Predmetu kúpy za podmienok dojednaných v Zmluve.

5. Ak príslušnýkatastrálnyodborOkresnéhoúraduprerušíkonanieo návrhuna vklad" Iastmr~"'~=
práva do katastra nehnutelností podla Zmluvy v prospech Kupujúceho, zmluvné stran: s:. pc- =:Ic:

poskytnút súcinnost druhej zmluvnej strane a odstránit nedostatky Zmluvy a návrll:: ::

.~

vlastníckeho práva do katastra nehnutelností, prípadne jeho príloh.

Clánokvn.
Záverecné ustanovenia

1. Zmluvné strany podpisom Zmluvy zároven potvrdzujú, že sú oprávnené s }:ebl:ter~z::..
disponovat, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoveme. ~..~
zrozumitelné a ich zmluvná volnost nie je nicím obmedzená.
2. Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán.

3. Vo veciachneupravenýchZmluvousa zmluvnývztah sprawje príslušnými~.

~

všeobecne závämých právnych predpisov.
4. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo scasti platné alebo úcinné aJebc ~
platoost' alebo úcinnost, nie je tým dotknutá platnost alebo úcinnost ostatných ~
~ých
~

~

~
~,--- ~~

alebo neúcinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna ::prr.4.
je to právne možné, sa co najviac približuje zmyslu a úcelu Zmluvy, pokial pr. :z:!"

.L~

~

--=J

7.!"'~"V)Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
5. ?.!"'~

je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, a to dva rovnopisy pre príslušný katastra:::: ~d:.~

8.wesnéOOúradu, jeden rovnopis pre Predávajúceho a jeden rovnopis pre Kupujúceho.
6. 7"'=-'11 nadobúda platnost a úcinnost dnom jej podpisu Zmluvnými stranami. Úcink:: ~.::~
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI
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Vytvorené cez katastrálny portál

---=: -;a: -cp'ou

Dátum vyhotovenia
Cas vyhotovenia:

'~:žný Krucov

VÝPIS Z LISTU VLASTNIcTVA
~

.. "

C'

03 09 23
1058:

c. 322

C iÁ PODSTATA

PARCELYregistra "C" evidované na katastrélnej mape
=-. :;- -. .;.S c
:s

-

"'.ir

-

Jýmera v m2
114
47
159
93
2037

"""

,

943

..,
--o ..
.....-

218

:::s.

724

·

225. 2
225. 3
zf{'" 20

622
367
1608

zs"' 30
:r 36

148
48

Druh pozemku
Záhrady
Záhrady
Orná pôda
Vodné plochy
Zastavané plochy
nádvoria
Zastavané plochy
nádvoria
Zastavané plochy
nádvoria
Zastavané plochy
nádvoria
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Zastavané plochy
nádvoria
Ostatné plochy
Zastavané plochy
nádvoria

a

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny mah en.....ef" ·
4
1
4
2
1
1
11
1
22
1

a

17

1

a

16

1

a

18

1

a

30
30
22

1
1
1

a

29
16

2
2

...igB"'Q2.
StX:SOb~ .JŽfvaniapozemku:
Z; Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, ulicné a[Sldlisková zelen, park aliM funkcná zelen a1esn'; pQZEI'"'O'"'s
.erzeaáaé arporovnlcke využIvanie
22 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna amcelová komunikácia, lesná ces:a. oo.......
cesta, chodnIk, nekryté parkovisko alith súcasti

-

·-

pozemok využlvaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, tech.1'dr.é

p:oo:--

zeienina a:ihé pofnohospodárske plodiny alebo pozemok docasne nevyuživaný pre rastlinnú výrobu
"7 Pozemok, na ktorom je postavená budova bez oznacenia súpisným cislom
30 Pozemok, na ktoromje ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko aúhé
ZeIieninaCT'OCE
~ pozemokprevažnevlZastavanomúzemiobce alebo vlžáhradkárskejosade, na ktoromsa ~
~
nízka alYysoká zelen aúhé pornohospodárske plodiny

-

-

· 1

,,'bdný tok (prirodzený - rieka, potok; umelý - kanál, náhon a iné)

_

.8 - POZeMOk. na ktorom je dvor
· 6 - poz2rnok.na ktoromje postavenánebytovébudova oznacená súpisnýmcislom
.>-es8ne'!ie pozemku:
2 - ~''IOk
je umiestnený mimo zastavaného územia obce
p,
je umiestnenýv zastavanom územi obce

.-

~

PARCELYregistra "E" evidované na mape urceného operátu
Výmera v m2 Druh pozemku
Pôvodné k.ú. pocetc c

..-" -c'" ..-..,
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Ostatné
Ostatné
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plochy
plochy
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zastavaného územia obce
iestnenýv zastavanomúzemI obce

.0>- e J11iestnený mimo

e
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Aktualizácia katastrálneho POrtákI:
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Druh ch.r...r-

Súpisnécíslo naparcelecislo Druhstavby Popisstavby
48
113

2241 2
201 3

€

15 BUDOVA OBEC. ÚRADU
17 dom smútku

Právny vztah k parcele na ktorej leží stavba 113 je evidovaný na liste vlastníctva
113 287/36
17 dom smútku
2241 1
15 BUDOVA PZ

císlo 219.

Legenda:
Druh stavby:

15 - Administratívna
budova
17 Budovana vykonávanienáboženskýchaktivít,krematóriáa domy smútku

-

Kód umiestnenia
1

- Stavba

cAst

stavby:

postava ná na zemskom

povrchu

B: VLASTNICl A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Por. císlo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné císlo (ICO)a Spoll...as-.
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Úcastníkprávnehovztahu:
Vlastník
1 Obec Nižný Krucov, 09301, Nižný Krucov, C.48, SR
ICO:
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul
Titul

nadobudnutia
nadobudnutia
nadobudnutia
nadobudnutia
nadobudnutia
nadobudnutia

Titul nadobudnutia

cAst

1

.

Kúpna zmluva zo dna 27.11.2006, c.sp.V 187512006, GP C. 10806881-2612006 -"'-:
Zmena vlastníckeho práva, c.sp.Z 44112008 - 11/08.
Kúpna zmluva zo dna 18.2.2008, c.sp.V 34912008 - 12/08.
Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte, c.sp.X 28/2009 - 24109
Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte, C. X 37/2009 - 26/09
Žiadost o zápis Domu smútku, rozhodnutie o urcení súp.císla c.2812014. kOla..:
rozhodnutie Obce Komárany c.240/2013, GP c.110/2013, c.sp.Z 17012014 - 8 1~
Žiadost o zápis zmeny vlastníckeho práva v zmysle zákona NR SR C.18Q,'1995
:
nás!., c.sp.Z 126412014 - 62/14.

C: t ARCHY

Por.c.:
1

Zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenská
vodárenská spolocnost, a.s. Kos c.e
460 na parceIu CKN c.114, CKN c.62, CKN c.49/1, CKN c.39, CKN c.40, EKN c.516/3v rozsa/'1" =
c.383/2013 pod ra Zmluvy o zriadení vecného bremena C. 228/98/2014/ÚP, c.sp.V 83812014 - 36.....

Iné údaje:
DEL PROTOKOL c. 118/92
ZADANIE c.22I93 ZO DNA:11.11.1993
AKTUALIZACIA LV-23/02.
1 Žiadost o zápis GP c.4712oo8, c.sp.Z 2089/2008 - 36/08.
1 Žiadost o zápis zmeny spôsobu využívania pozemku, c.sp.Z 2127/2008 - 37/08.
Poznámka:
Bez zápisu.

-'ormativny výpis
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Aktualizácia katastrálneho por\a .

