Kúpna zmluva
uzavretá podľa ust. §
a asl. O čia skeho záko íka č.
platných právnych predpisov, medzi zmluvnými stranami:
Kupujúci:
Meno:
Sídlo:
Štatutár y zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

/

Z . v z e í eskorší h

OBEC LENDAK
Lendak, Kostolná 194/14, 059 07 Lendak, SR
Pavel Hudáček, starosta obce
00326321
697206
eplatiteľ DPH
Prima banka Slovensko, a.s., po očka Kež arok
číslo účtu: 1641786001/5600
(ďalej le „ kupujúci“)

Predávajúci:
Meno a priezvisko:
Rodený/á
Narodený/á
Rod é číslo
Trvalý pobyt

Mária Jašňaková
Galliková
06.12.1969
Lendak, Nová 787/87, 059 07 Lendak, SR
o ča ia Slovenskej republiky

(ďalej le „predávajúci“)

(spoloč e ďalej aj ako „zmluvné strany“)
II.
Jašňaková Mária rod. Galliková, nar. 06.12.1969, rod. č., trvalý po yt Le dak, Nová 787/87 je
výluč ou vlastníčkou eh uteľ osti v k. ú Lendak, par.č.
/33 o výmere 2791 m2, kultúra
trvalé trávne porasty, parcela registra „C“ zapísaná a LV č. 3075.
III.
Na základe GP č. 87/2017 olo odčle e é z eh uteľ osti, ktorá je zapísa á a LV č. 3075
v k.ú. Le dak, par. č.
/33 o výmere 2791 m2, kultúra trvalé trávne porasty, diel č. 12
o výmere 267 m2, ovovytvore á par. č.
/ 74 o výmere 267 m2, kultúra trvalé trávne
porasty. Hore menovaná predávajúca diel č. 12 o výmere 267 m2, več e a eodvolateľ e
odpredáva kupujú e u. Kupujú i uvede ú eh uteľ osť kupuje do svojho výluč ého
vlastníctva.
IV.
Predávajúca predáva uvede ú eh uteľ osť za dohod utú e u €.
Slovom: jedno euro
Kúpna cena bude predávajúcej vyplatená pri podpise kúpnej zmluvy.

Výpis uznesenia je prílohou tejto zmluvy.
V.
Úči osť tejto z luvy astáva dňom rozhodnutia Okresného úradu Kež arok, Katastrál eho
od oru, že vklad povoľuje.
Z luv é stra y prehlasujú, že sú opráv e í s pred eto z luvy akladať, z luv é prejavy
sú dostatoč e zrozu iteľ é a určité, z luv á voľ osť ie je o edze á a právny úkon je
urobený v predpísanej forme.
VI.
Z luv é stra y prehlasujú, že i je stav hore uvede ej eh uteľ osti z á y, eviaz u a
ej žiad e ťar hy, dlhy a i ve é re e a. Súčas e prehlasujú, že sa o oz á ili s obsahom
tejto z luvy, so všetký i áležitosťa i súhlasia a na znak súhlasu s jej obsahom túto zmluvu
podpisujú. Prehlasujú, že ju epodpísali v tiesni ani pod nátlakom.
V Le daku dňa .11.10.2017

Kupujúci:

Predávajúci:

..............................................
za O e Le dak
Pavel Hudáček, starosta obce

...............................................
Jašňaková Mária

