


KÚPNA ZMLUVA


Predávajúci:			1.	Ivan Hupka, rodený Hupka
					Dátum nar. XXXXX
rodné č. XXXXXXX
					bytom: XXXXX
					štátny občan SR
					spoluvlastnícky podiel: 1/10
					(ďalej len „Predávajúci 1“)


				2.	Ľudovít Šebo, rodený Šebo
					Dátum nar. XXXXX
					rodné číslo: XXXXX
					bytom: XXXXXX
					štátny občan SR
					spoluvlastnícky podiel: 1/10
					(ďalej len „Predávajúci 2“)

				3.	XXX Dušan Hanula, rodený Hanula
					Dátum nar. XXXXX
rodné č. XXXXXX
bytom XXXXXXX
					štátny občan SR
					spoluvlastnícky podiel: 8/10
					(ďalej len „Predávajúci 3“)
					(alebo všetci predávajúci ďalej len „Predávajúci 1,2,3“)

a

Kupujúci:				Obec Dubová
					Obecný úrad, Hlavná 39, 900 90 Dubová
					IČO: 304 735
					zastúpená: Ľudovít Ružička, starosta 
					(ďalej len „Kupujúci“)


sa dnešného dňa v súlade s ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení dohodli na tejto kúpnej zmluve (ďalej len „Zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:



Čl. I.
Všeobecné ustanovenia a Predmet zmluvy 
Predávajúci 1,2,3 vyhlasujú, že sú podielovými spoluvlastníkmi – Predávajúci 1 v podiele 1/10, Predávajúci 2 v podiele 1/10 a Predávajúci 3 v podiele 8/10,  nehnuteľností zapísaných na LV 1197 pre katastrálne územie Dubová, obec Dubová, okres Pezinok, zapísaných na Katastrálnom úrade Bratislava, Správa katastra Pezinok, ako:


- PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
	parc.číslo 	802/ 1, výmera  127123 m2, trvalé trávnaté porasty

parc.číslo	802/ 3, výmera      9498 m2, ostatné plochy
parc.číslo	802/16, výmera     2859 m2, ostatné plochy
parc.číslo	802/17, výmera           4 m2, ostatné plochy
parc.číslo 	802/18, výmera           4 m2, ostatné plochy
parc.číslo	802/19, výmera         73 m2, ostatné plochy
		 (ďalej len „ Nehnuteľnosti“).
3.	   Predávajúci 1 a Predávajúci 2 touto Zmluvou predávajú, každý z nich svoj spoluvlastnícky podiel vo výške 1/10, čo je á 10/100, k Nehnuteľnostiam, so všetkými súčasťami a príslušenstvom v celosti Kupujúcemu, ktorý tieto kupuje v celosti do svojho vlastníctva.
4.   Predávajúci 3 touto zmluvou prevádza časť zo svojho spoluvlastníckeho podielu 8/10 čo je 80/100 a to vo výške 15/100 k Nehnuteľnostiam, so všetkými súčasťami a príslušenstvom  Kupujúcemu, ktorý tieto kupuje  do svojho vlastníctva. Predávajúci zostáva spoluvlastníckom Nehnuteľností v podiele 65/100.
5.   Každý jednotlivý  Predávajúci 1,2,3 týmto ustanovením vyhlasuje, že v zmysle a pri uplatnení § 140 Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení, ako povinný z predkupného práva, písomne ponúka, v deň uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy, svoj spoluvlastnícky podiel, prevádzaný touto zmluvou k Nehnuteľnostiam, špecifikovaným v tomto článku  ods.1. zmluvy, a to za kúpnu cenu uvedenú v čl.II tejto zmluvy, rovnajúcu sa výške prevádzaného spoluvlastníckeho podielu, pričom všetci touto ponukou oslovení spoluvlastníci, ako predávajúci 1,2,3 a zároveň aj oprávnení z predkupného práva, v deň uzatvorenia tejto zmluvy  súčasne týmto ustanovením vyhlasujú, že ponuku každého jednotlivého predávajúceho neprijímajú a pri disponovaní s týmito svojimi spoluvlastníckymi podielmi k predmetnej nehnuteľnosti, budú ďalej postupovať v zmysle nasledovných ustanovení tejto zmluvy.


Čl. II.
Kúpna cena
Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za 35/100 podiel Nehnuteľnosti, uvedené v Čl. I. ods. 1 tejto Zmluvy vo výške 100.000,-EUR (slovom jednostostisíc eur),  (ďalej len „Kúpna cena“). 
Zmluvné strany sa dohodli, berú na vedomie a súhlasia, že Kupujúci uhradí Kúpnu cenu vo výške podľa ods. 1 tohto článku zmluvy, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení právoplatného rozhodnutia príslušnej správy katastra o návrhu o vklade vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam v prospech Kupujúceho, a to nasledovne:
	bezhotovostne na účet Predávajúceho 1, číslo účtu: 2615735192/1100 časť Kúpnej ceny vo výške 28.571,- EUR  (slovom: dvadsaťosemtisícpäťstosedemdesiatjedna EUR).

bezhotovostne na účet Predávajúceho 2, číslo účtu: 2614061931/1100 časť Kúpnej ceny vo výške 28.571,- EUR  (slovom: dvadsaťosemtisícpäťstosedemdesiatjedna EUR).
bezhotovostne na účet Predávajúceho 3, číslo účtu: 2612734725/1100 časť Kúpnej ceny vo výške 42.858,- EUR  (slovom: štyridsaťdvatisícosmstopäťdesiatosem EUR).
	Zmluvné strany berú na vedomie, za deň zaplatenia Kúpnej ceny sa považuje deň, v ktorý bude  kúpna cena podľa ods. 2 tohto článku zmluvy, pripísaná na účty uvedené v odseku 2 tohto článku zmluvy.



Čl. III.
Vyhlásenia zmluvných strán
1.	Predávajúci 1,2,3 podpisom tejto Zmluvy prehlasujú a zaručujú Kupujúcemu,  že podľa ich vedomostí ku dňu uzavretia tejto Zmluvy:
	sú Nehnuteľnosti bez akýchkoľvek tiarch, vrátane akéhokoľvek záložného práva, zabezpečenia, predkupného práva, opcie, obmedzenia, vecného bremena alebo akéhokoľvek práva alebo podielu tretej osoby alebo akejkoľvek inej dohody, ktoré by mohlo viesť k záväzku zriadiť takéto právo, ako aj akejkoľvek žaloby, nároku a požiadavky akejkoľvek povahy bez ohľadu na to, akým spôsobom alebo na základe akého titulu vznikli, 

vo vzťahu k Nehnuteľnostiam alebo akejkoľvek ich časti neexistujú žiadne neuspokojené nároky tretích osôb, vrátane štátnych orgánov, všetky dane, poplatky alebo iné odvody boli úplne zaplatené, a že vo vzťahu k Nehnuteľnostiam alebo akejkoľvek ich časti neprebiehajú žiadne súdne, správne, exekučné alebo iné konania, v ktorých bol uplatnený akýkoľvek nárok, a podľa najlepšieho vedomia Predávajúcich 1,2,3 uplatnenie takéhoto nároku nehrozí;
2.	Predávajúci  1,2,3 oboznámili Kupujúceho so stavom Nehnuteľností, ktoré sú predmetom prevodu podľa tejto Zmluvy. 
3.	Predávajúci 1,2,3  sa zaväzujú, že odo dňa uzavretia tejto Zmluvy až do prevodu spoluvlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam na Kupujúceho, tieto nezaťažia, neprenajmú, nezriadia vecné bremená alebo iné práva v prospech tretích osôb.
4.	V prípade, ak sa po podpise tejto zmluvy ukáže akékoľvek vyhlásenie Predávajúcich 1,2,3 podľa tejto zmluvy, ako nepravdivé, alebo sa Kupujúci z akéhokoľvek dôvodu nestane podielovým spoluvlastníkom predmetných Nehnuteľností (celkom v podiele 35/100), je Kupujúci oprávnený od tejto zmluvy okamžite odstúpiť a zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si vzájomne plnili. 
5.	V prípade, ak Kupujúci nezaplatí Kúpnu cenu riadne a včas Predávajúcim 1,2,3 (ktorémukoľvek z nich), sú títo oprávnení okamžite od tejto Zmluvy odstúpiť, a zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si vzájomne plnili. 
6.	Odstúpenie sa stáva účinným a perfektným dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane doporučeným listom s doručenkou. V prípade, ak nie je možné odstúpenie doručiť niektorej zo zmluvných strán z dôvodu, že táto ani druhýkrát neprevzala zásielku, hoci sa v mieste doručenia zdržuje alebo odoprela zásielku prijať, považuje sa písomnosť za riadne doručenú v tretí deň uloženia zásielky na pošte, resp. v deň odopretia prevzatia zásielky. 
7.	Kupujúci prehlasuje, že mu je stav Nehnuteľností, ako i možnosť ich využitia známe a tieto kupuj v stave, v akom sa nachádzajú ku dňu podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami.


Čl. IV.
Odovzdanie a prevzatie  Nehnuteľností a prevod vlastníckeho práva 
Predávajúci 1,2,3 odovzdájú Nehnuteľnosti Kupujúcemu, ako aj dokumenty s nimi súvisiace, v deň právoplatnosti rozhodnutia Správy katastra Pezinok o povolení vkladu vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam v prospech Kupujúceho v zmysle tejto Zmluvy.



Čl. V.
Vklad vlastníckeho práva
1.	Zmluvné strany vzali na vedomie, že táto Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami, že sú svojimi zmluvnými prejavmi viazaní a že Kupujúci nadobudne spoluvlastnícke právo k prevádzaným Nehnuteľnostiam vkladom do katastra nehnuteľností na Správe katastra Pezinok .
2.	Zmluvné strany vzali na vedomie, že na základe tejto Zmluvy sa na Správe katastra Pezinok, vykoná vklad vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy v prospech Kupujúceho nasledovne:
Časť B: Vlastníci

XXX Dušan Hanula, rodený Hanula, xxxxxxx
Podiel    65/100

Obec Dubová, IČO 304 735
Podiel:   35/100

Časť C: bez tiarch
Ostatné časti zostávajú bezo zmien.
3.	Zmluvné strany sa dohodli, že správne poplatky spojené s prevodom Nehnuteľností podľa tejto Zmluvy hradí v celom rozsahu Predávajúci.
4.	Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek podania a návrhy v súvislosti s touto zmluvou voči príslušnej správe katastra, vykonajú Kupujúci a Predávajúci 1,2,3 spoločne. Strany sa za týmto účelom zaväzujú poskytnúť si navzájom nutnú súčinnosť a doklady. Pri podpise tejto zmluvy zmluvné strany vypracujú a podpíšu návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu kúpy na základe tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú predložiť tento návrh na príslušnú správu katastra najneskôr v nasledujúci pracovný deň po podpise tejto zmluvy.


Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z toho pre každú zmluvnú stranu po jednom exemplári a tri exempláre pre Správu katastra Pezinok.
Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
	Obsah tejto zmluvy schválilo obecné zastupiteľstvo Dubová dňa15.12.2011. Výpis zo zasadnutia je prílohou č.1 tejto zmluvy.
	Táto kúpna zmluva je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.





	Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a že táto bola uzatvorená na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie pod nátlakom alebo za jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú.


			  22.12.2011						   22.12.2011
V Dubovej, dňa _______________			V Dubovej, dňa ____________________




Predávajúci 1:						Kupujúci:

Ivan Hupka v.r.					obec Dubová zastúpená
						Starostom Ľudovítom Ružičkom v.r.
___________________________			_________________________




Predávajúci 2:

Ľudovít Šebo v.r.
_________________________



Predávajúci 3:


XXX Dušan Hanula v.r.
_________________________

							
















