,/

uzatvorená podra ustanovení § 588 a násl. Občianskeho zákoruúka

uzavetá medzi účastníkmi:
predávajúc a; Marta Stachurovó roď. Harčarikovd, nar. lJ|.02.1955, r.č. 555211/6383,
bytom ul. Kláštorná č. 59/3, Raslavice, PSC: 086 4], občan SR;
a

Koprivnica č. 126, PSČ: 086 43;
zashipend iarostom obce Ing. Peter Krupa, nar. 05.04.1968, r.č. 680405/66]
bytom Koprivnicač. ] ]0, občan SR;

Kupujúci: Obec Koprivnica,IČO: 00322164,

uza1várqí dobrovoťne, slobodne, viňne bez skutkového
spósobilosti na právne úkony dnešného dňa túto

či právneho omYlu, Pri

1

Plnej

kúpnu zmluvu

I
Marta Stachurovú rod. Harčarikovú,nar. 11,02,1955, r.č. 555211/6383 je
vlastníčkouňehnuteťnosti, stavby - dom s.č. 4 postavený naparcele C-KN Č.54, vlastníctvo
zapísanévLV č. 677 poďBl v celosti (1/1), katastrálne územie Koprivnica.
Ďáte3 preaávajíca,I[árta Stachurovd rod, Harčarikovú,nar. 11.02.1955, r.Č. 555211/6383
parciel E-KN č. 76 - zastavaná Plocha
3e poáietovou spoluvlastníčkou nehnutel'ností,
á nádr,'o.ie o výmire 145 m2, E_KN č.7711 - zastavaná plocha a nádvorie o qýmere 243 m2,
E_KN ó.7816 _ záů1;aďa o výmere 296 m2, E_KN ó,78t106 - zastavaná plocha anádvorie
E_KN č. g63t22 - omá póda o qýmere t079 m2, E-KN é.9631122 - orná
o výmere 59 m2,'59
m2, vlastníctvo zapisané v LV č. 992 poď B2 v podiele 8145 kcelku,
poáa o výmere
katastrálne územie Koprivnica.
----_ predávajúca,

v

n.
Stachurovd rod, Harčarikovú,nar. 11.02.1955, r.Č. 555211/6383
odpredáva jej vlastnícky patriace nehnutel'nosti v katastrálnom izemí KoPrivnica
špácifikované ., uod" I. tejto kúpnej zmluvyv tam uvedených podieloch a to stavbu - dom s.Č.
.r,
4 postavený na parcele i-rN 8. S+ celosti (|ll) aparcely E-KN č.76 - zastavaná Plocha
qýmere 243 m2,
a nádvorie b výmere l45 m2, E_KN č.7711 - zastavaná plocha a nádvorie o
E_KN č.7816 - zéhrada o qýmere 296 m2, E_KN č. 78/106 - zastavaná plocha anádvorie
orná
o qýmere 59 m2, E-KN ó. 963122 - orná p6da o výmere 1079 m2, E-KN é.9631122 póáa o výmere 59 m2v podiele 8/45 k."it, kupujucemu, Obci Koprivnica, tČO: 00322164
za celkove
a tupujriói ich od preáávajúcej odkupuje a preberá do svojho vlastrťctva
dohódnutri kúpnu cenll 2200,_€ (slovom: dvetisícdvesto eur).

-___-predáv ajúca, Marta

II.
-_-- yzájomne dohodnutá kúpna cena vo výške 2200,-e ( slovom: dvelisícdvesto eur)

predmetu prevodu tejto kúpnej imtuvy bude predávajúcej vyplatená kupujúcim v Plnej výŠke
il*t orry* prevodom na ú8et predávajúcej č.úětu:IBAN: SK78 6500 0000 0000 1096 0726,
vedený v Poštová banka, a.s., po podpise tejto kúpnej zmluvy.

IV
o kúpe nehnuteťností vyššie uvedených pozemkov a stavby a schválení kúPnej cenY
roáodlo obecné zasfupiteťstvo v Koprivnici jednomyseťne na svojom riadnom zasadnutí dňa
_____

25.09.2020, uznesením č. 3 12020.

V.

Stachurovtú roď Harčarikovú,nar. 11.02,1955, r.Č. 555211/6383
prehlasuje, Ž" nu nehnuteťnostiach, ktorésúpredmetom prevodu tejto kúpnej zmluvY,
neviaznu žíaďnedlhy, vecné bremená, závázky ani iné právne povinnosti.
--__- predávajicaJÝIarta

W.

prevodu tejto kúpnej zmluvy sú nehnuteťností v katastrálnom Území
Koprivnica a to stavba _ dom s.č. 4 postavený na parcele C-KN Č.54, vlastníctvo zaPisané
uťv e. 677 pod 81 v.celosti (llDá parcely E_KN č.76 - zastavaná plocha anádvorie
E-KN Č.
o v;imere 145 m2, E_KN č. 7711 - zastávartá plocha a nádvorie o výmere 243 m2,
59
výmere
o
níe _ záhradao výmere 296 ru2,E_KN č,78t106 - zastavanáplocha a nádvorie
m2, E_KN č. g$lŽ2 - orná póda o výmere 1079 m2, E-KN č.9631122 - orná póda o výmere
59 m2,vlastníctvo zapísanév LV č. 992podB2 v podieIe8145 k celku.
___-- predmetom

WL
----- Zm|uvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými
prejavmi víazanéáz ao rozhodnutia Okresného úradu Bardejov, katastrálneho odboru
Ó póvolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutel,ností.
zÁIuvné strany beru na vedom^ie, že kupujúci, Obec Koprivnica, ÚČO:OOSZZ164 nadobudne
vlastníctvo kprevádzaným nehnuteťnosiiam až rozhodnutím o povolení vkladu vlastníckeho
ptáva do katástra nehnutel'nosti Okresným úradom Bardejov, katastrálnym odborom, kedY
zmlw a nadobudne právne účinky.

WIL
----- Poplatky spojené s týmto zmluvným prevodom zapIatia účastnícipodťa platn/ch

právnych predpisov.

IX
---, Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že každéznenie tejto kúpnej zmluvy je v plnom
súlade sich prejavenou vól'ou a vplnom rozsahu súhlasia sjej obsáhom, čó potvrdzujú
svojimi podpismi.

V

Koprivnici dňa 29. 09.2020
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zastúpená
Ing. Peter Krupa
starosta obce
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