
KUPNA ZMLUVA
uzatYorená podl'a ustanovenia $ 588 a nasl. zákona č..40tt964 Zb. občiansĘ zákonník

v znení neskorších pľedpisov

medzĺ účastníkmi.

pľedávajr'ici :

1) Máľia Vámošová, ľod. Lukáčová
bytom : Miloslavov 212 900 42 Miloslavov

2) Ladislav Vámoš, rod. Vámoš
bytom : Palmova 137122.85 I l0 Brarislava

3) Mariana Lisá, rod. Vámošová
bytom : Miloslavov 212,90A 42 Bratislava

J

4) Marián Vámoš, rod. Vámoš
Miloslavov 212 900 42 Bratislava

( d'alej len,,predávajúci" )

a

kupujlici Obec Miloslavov
zastúpená staľostom obce Mĺlanom Baďanským
9AA 42 Miloslavov l8l
lČo :00304948
DIČ: 2a2a662t82
ban kové spojenie : Prima ba n ka Slovensko,a.s., č. rĹ. 1 87740ó00 r /5600
(d'alej tiež ako ,,kupujúci")

uzavreli dnešného dňa, mesiaca a roka trito kripnu zmluvu:

Čl. l.
Predmet zmlury



{)

Predávajúci sú podielovými spoluvlastníkmi nehnutel'nosti vedenej okresným úradom
Senec. odborom katastľa na LV č' 1552. parcelné č,' l33l75 KN,.C". KÚ Miloslavov
o výnreľe 681 rn?. kultúry: oľná pôda. a to v podiele: Máľia Vámošová 5l8l Ladislav Vámoš
l/8: Mariana Lisá l/8: Maľian Vamoš 1/8.

Čl. ll.

Pľedávajúci predár,ajú kupujúcemu nehnutel'nosť ur'edenú v Čl. ĺ v podieloch tak. ako ju
vlastnia ,kupujúci túto nehnutel'nost' kupuje v podiele l/l.

Čl. ul.
Kúpna cena a platobné podmienky

l. Účastníci zmluvy sa dohodli na kúpnej cene stanovenej vzájonrnou dohodou Vo výške
l.00 € (slovonr jedno euro a nula centov).

2. Kupujúci vyplatí pľedávajúcemlr kťrpnu cenu v pomere k spoluvlastníckenru podietu v deň
podpisu tejto kúpnej znrluvy.

cl. rv.
Právne záruky

Predávajúci vyhlasuje a zaručtrje sa. Že :

a) nehnutel'nost' sa nachádza v jeho podielovonr vlastníctve.
b) je oprávnený s nehnutel'nost'ou plne disponovat'.
c) na nehnutel'nosti neviaznu Žiadne záložné práva. akékol'vek iné t'aľchy ani akékol'vek

práva tretích osôb, a nie sú vykonávané Žiadne kroky zo strany predávajúceho k zriadeniu
takýchto pľáv k predmetnej nehnutel'nosti.

d) na nehnutel'nost'neboli uplatnené Žiadne nároky' podl'a osobitných právnych predpisov.
e) vlastnícfuo pľedávajriceho k nehnutel'nosti nie je nijako ovplyvnené žiaĺinou dohodou

s tľet'ou stľanou.
f) nebolo ľozhodnuté o vyvlastnení nehnuteľnosti, oĺJstránení nehnuteľnosti alebo o Zmene

jej vyuŽitia. ani nebolo začaĺé a neprebieha Žiadne súdne. spľávne ani iné kolranie. ktoľého
dôsledkom by došlo k odňatiu vlastnĺckeho pľár'a preclávajúceho r' akejkol'vek fonne.
alebo ktoľým by bolo inak obnredzené vlastnícke právo k nehnutel'nosti.

Čl. v.
Nadobudn utie vlastníctva

l ' Účastníci zmluvy berú na l,edomie. Že vlastnícke pľávo k nehnutel'nosti, vymedzenej v Čl
I. zmluvy nadobudne kuprrjúci aŽ vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnutelirostí
Správou katastra Senec.

2. Učastníci zmluvy berú na vedomie. Že podpísaním tejto zmluvy sťr sr'ojinri zmluvnými
pĘavnri viazaní aŽ do rozhodnutia katastrálneho úradu o návľhu'

Čl. vl.
Zá*erečné ustanovenia

l ' Účastníci tejto zmluvy podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzujú. Že sú oprávnení s.jej
predmetonr disponovat'bez obmedzenia. pľávny ťlkon je urobený v predpísanej Íbrme,

)



ilo

prejavy vôle sú hodnovemé, dostatočne zrozumitel'né a ich zmluvná vol'nosť nie je ničím

obmedzená.

Ż.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveĘnenia

3. Účastníci zhodne vyhlasujú, Že si zmluvu pozorne pľeěítali, jej obsahu porozumeli abez
výhľad s ňou súhlasia, na znak ěohoju podpisujú.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom dve obdľŽí predávajúci a dve

kupujúci.

V Miloslavove dňa.'.. ........!..'.!!.,. #.(ť., . ...

Maľia Vámošová (staľosta o

Ladislav Várnoš

Lisá

)

I



OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a kni osvedčovania pľavosti podpisov osvedčujem pravosť Mária Yámošová , dáfurn naľodeniapodpisu:
ktorého(bytom Mĺloslavov 

' 
Miloslavov 212' eJ ) totožnosť som zistil(a) zákonným

spôsobom, zistenia totožnosti: platný doklad totoŽnosti - úradnýdokl ad: občiansky preukaz, séria alalebo

ír) listinu prcdo mnou vlastnoručne oodpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov

pľidelil podpĺsu poradové číslo1

Bľatislava dňa 6.9.20 l 7

fio -\
notársky koncipient
poverený notáľom

0

ř1 )

OSVEDCENIE
o pravosti podpisu

Podl'a osvedčovania ravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Bc. Ladislav Vámoš . dátum
Bľatislave _ Jaľovce , Pelmová l37lŻŻ, ktorého(ej) totoŽnosť

sonl zistil(a) zákonnýnl spÔsobom' spôsob zistenia totoŽnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: občiansky
pľeukaz. séria ďalebc '' ' -_,.á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centľálny register
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové čĺslo'

Bľatislava ĺlňa 6.9.20 l 7 ĺ'JÁ
i(

Zuzana
notársky koncipient
poverený notárom
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€słrEDČENIE
o podplsu

zistenia
á) listinu

+"
. Zurana Šmondrková

notársĘ koncipient
poverený notárom

oprart*iga*Ě:

Pođřa podpisov Vámoš , dátum naľodenia
Miloslvov, som zistil(a) zákonným

spôsobom, spôsob zistenia totoŽnosti: plahý d*ted občiansky preukaz, séria ďalebo

-(

á) listinu mnou ľegister osvedčených podpisov
pridelil podpizu poľadové čí

dňa 6.9.201?

Zuzana
notársĘ koncipient
poverený notáľom
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