KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
uzatvorená medzi:
Strana predávajúca:

Matúš Daňo, rod. Daňo
nar.
trvale bytom Lisková č. 595
/ďalej len „predávajúci“/

Strana kupujúca:

Obec Gôtovany
v zastúpení starostu obce Pavla Droppu
Gôtovany č. 45
IČO 00315192
DIČ 2020581354
/ďalej len „kupujúci“/

/všetci účastníci sú slovenskí štátni občania/
za týchto podmienok:
Čl. I.
Všeobecné ustanovenia
Predávajúci týmto vyhlasuje, že je spoluvlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na liste
vlastníctva č. 882 v katastrálnom území Gôtovany v spoluvlastníckom podiele 1/8.
Čl. II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto kúpnopredajnej zmluvy je nehnuteľnosť vedená na liste vlastníctva
č. 882 v katastrálnom území Gôtovany, a to pozemok KN-E p. č. 544/184, druh pozemku trvalé
trávne porasty, výmera pripadajúca k podielu 1/8 je 100,6 m2 /celková výmera pozemku je 805
m2/. Jedná sa o pozemok, cez ktorý vedie prístupová cesta k nájomným bytovkám.
Čl. III.
Kúpna cena
Predávajúci odpredáva vyššie uvedenú nehnuteľnosť kupujúcemu za cenu 4 EUR/m2, čo
je spolu 402,4 EUR /slovom štyristodva eur a štyri centy/. Kupujúci zaplatí predávajúcemu
dohodnutú sumu pri podpise zmluvy.

Čl. IV.
Osobitné ustanovenia
Predávajúci vyhlasuje, že na túto nehnuteľnosť, ktoré vlastní v podiele 1/8 sa neviažu
žiadne dlhy, vecné bremená a iné ťarchy.
Čl. V.
Záverečné ustanovenia
Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že všetky poplatky plynúce z tejto zmluvy hradí
kupujúci.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, túto zmluvu uzatvorili
slobodne, zrozumiteľne, vážne, avšak nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, doslovne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak, že sa jedná o prejav ich skutočnej a slobodnej vôle ju vlastnoručne podpísali.
Účastníci konania splnomocňujú Pavla Droppu, nar......................., trvale bytom
Gôtovany – Fiačice č. 29, na podanie návrhu na vklad, opravu prípadných chýb a na
zastupovanie počas celého vkladového konania.
V Gôtovanoch 09.11.2011

Predávajúci: Matúš Daňo
signed
................................

Kupujúci: Obec Gôtovany
v zast. starostom Pavlom Droppom
signed
................................

