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KÚPNA  ZMLUVA



uzavretá dnešného dňa v zmysle ust. §588 a nasl. Obč. zákona v platnom znení medzi:


Predávajúcim:	1/ Čavojský Julian, rod. Čavojský, nar.04.07.1942 , r.č.,              
 trvale bytom Dlhá č.44/1, Horný Slavkov, Česká republika

			2/ Tisajová Eva, rod. Čavojská, nar. 02.02.1946 , r.č., 
trvale bytom Poruba č.32, 972 11


			3/ Čavojský Milan, rod. Čavojský, nar. 23.11.1955, r.č.,               
trvale bytom Tužina č. 395, 972 14


			4/ Čavojský Jozef, rod. Čavojský, nar. 02.03.1970 ,r.č.
,            trvale bytom ul. Šafárika č.8/1, 971 01  Prievidza




Kupujúcim: 		Obec Poruba , okres Prievidza
			so sídlom Poruba č. 95, 972 11
			IČO: 00318426, DIČ: 2021162792
			zastúpená starostkou obce Ing.Helenou Čavojskou


za nasledovných podmienok:


I.

	Nehnuteľnosť zapísaná na Správe katastra v Prievidzi v katastri nehnuteľností v katastrálnom území Poruba
v liste vlastníctva č. 1254 parcela registra „C“ parc. č. 497/1 zastav.plocha o výmere 120 m2 je vedená v podielovom spoluvlastníctve na mene Čavojský Julian rod. Čavojský v podiele 
1/12-ina t.j. 10 m2 vzhľadom k celku, Tisajová Eva, rod. Čavojská v podiele 1/12-ina  t.j. 10 m2 vzhľadom k celku, Čavojský Milan, rod. Čavojský v podiele 1/12-ina  t.j. 10 m2 vzhľadom k celku , Čavojský Jozef, rod. Čavojský v podiele 1/12-ina t.j. 10 m2 vzhľadom k celku.

II.

Predávajúci v 1/2/3/4/ rade touto zmluvou odpredávajú do vlastníctva kupujúceho im patriace spoluvlastnícke podiely a to nehnuteľnosť parc. č. 497/1 k.ú. Poruba o výmere 120 m2 . 
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III.

	Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene 3,32 eur/m2  t.j. na celkovej  čiastke 132,80 eur, slovom jednostotridsaťdva eur 80/100 / konverzný kurz 30,1260/, kúpna cena v SK : 4000,73 Sk. 
	Kupujúci vyplatí predávajúcim dohodnutú kúpnu cenu v deň podpísania tejto zmluvy podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov,t.j. 
Predávajúcemu v 1/2/3/4 rade každému čiastku 33,20 eur.


IV.

	Kúpna cena stanovená na sumu 3,32 eur/m2  t.j. 100,-Sk/m2 bola odsúhlasená Obecným zastupiteľstvom Obce Poruba zo dňa 11.12.2007, výpis uznesenia č.8, B v bode 9.

V.

	Kupujúcemu je stav prevádzanej nehnuteľnosti dobre známy. Nehnuteľnosť je čistá bez obmedzení a tiarch. 

VI.

	Poplatky spojené s prevodom hradí kupujúci.

VII.

	Účastníci zmluvy berú na vedomie tú skutočnosť, že vlastnícke právo na kupujúceho prechádza až dňom zápisu vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na Správe katastra Prievidza.

	Zmluvné strany sú však svojimi prejavmi viazané od podpísania zmluvy.

VIII.

	Na základe tejto zmluvy navrhuje sa v katastri nehnuteľnosti v kat. území   PORUBA  vykonať zápis vkladu vlastníckeho práva v nasledovnom znení:

	na nehnuteľnosť parc.č. 497/1 zast. plocha  k.ú. Poruba o výmere 120 m2 v 4/12 

t.j. 40 m2 vzhľadom k celku zapisuje sa vklad vlastníckeho práva v prospech:

Obec Poruba, okres Prievidza 
IČO: 00318426
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IX.

	Účastníci zmluvy prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Táto zmluva predstavuje ich vlastnú, vážnu a slobodnú vôľu. Zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak súhlasu s jej obsahom aj vlastnoručne účastníkmi podpísaná a potvrdená.

V Porube, dňa 25.06.2009



Predávajúci:						Kupujúci:

1/ Čavojský Júlian v.r.				Ing.Helena Čavojská, starostka obce v.r.

.....................................				........................................


2/ Tisajová Eva v.r.

.....................................



3/ Čavojský Milan v.r.

..................................


4/ Čavojský Jozef v.r.

.................................

