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Kúpna zmluva
Uzavretá medzi:
Predávajúcou: Mária Autier rod.Slúková, nar.4.1.1948, r.č.:................., bytom Zvolen,
ul. Tulská č.2461125
a
Kupujúcim: Obec Močiar, IČO 00320871, zastúpená starostkou Mgr.Adrianou Vančovou
za týchto podmienok:
L

Predávajúca ako výlučná vlastníčka predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosti k.ú.Močiar
vedené na LV č.446 ako CKN parc.č.132 zastavaná plocha vo výmere 312 m2 spolu so
stavbou rodinného domu č.s.24 na tejto parcele v celosti. Dohodnutá kúpna cena vo výške
2.490,00 € bude zaplatená v deň podpisu zmluvy na účet č....................... Kupujúci stav
a vlastnosti predmetných nehnuteľností pozná a žiadne osobitné vlastnosti si nevyhradzuje.
Kúpa bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva č.33/20 14. -----------------------------II.
Účastníci zmluvy berú na vedomie poučenie o tom, že vlastnícke právo prejde na
nadobúdateľa až vkladom vlastníckeho práva podľa nej do katastra nehnuteľností. Zároveň
splnomocňujú advokáta JUDr.Rudolfa Fajbíka na zastupovanie v konaní o vklad vlastníckeho
práva. Súčasne splnomocňujú advokáta JUDr.Rudolfa Fajbíka na zastupovanie pri oprave
prípadných chýb v písaní, počítaní, alebo iných zrejmých nesprávností a teda na vyhotovenie
a podpísanie opravnej doložky v zmysle katastrálneho zákona ajeho vykonávacích predpisov.
Advokát p lnomocenstv o prij íma. --- -- --- ---- -------- ---- -- -- --- --- -- -------- ------ --- - ---- - ------- -----III.
Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetnými nehnuteľnost'ami nakladat', ich
zmluvná voľnost' nie je obmedzená, ich prejavy vôle sú pre nich dostatočne určité
a zrozumiteľné, zmluvu neuzatvárajú v omyle, v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, ale na základe svojej slobodnej vôle. Súčasne vyhlasujú, že boli upozornení na
platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v bode L tejto zmluvy, s ktorými sa oboznámili.
Zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu so zhodne prejavenou vôľou
vlastnoručne podpísaná. -----------------------------------------------------------------------------------
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Kupujúci:

Obec Močiar zastúpená starostkou.":
Mgr.Adrianou Vančovou
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