
Kúpna zmluva
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam


uzatvorená medzi účastníkmi::

Predávajúca:   
Marta Korčíková,  
-   ďalej  iba  ako  „predávajúca“ 

Kupujúci:        
Obec Lipovce,   082 36  Lipovce 92,   IČO: 327387
zastúpená starostom obce  Mgr. Petrom Miženkom, 
-   ďalej  iba  ako   „kupujúci“

ktorí vyhlasujú,  že sú plne spôsobilí na právne úkony  a uzatvárajú  podľa  ust.  § 588  a nasl. Občianskeho zákonníka túto
Kúpnu zmluvu
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

I.  Predmet zmluvy

	Podľa zápisu na LV č. 106,  kat. úz. Lipovce, obec Lipovce, okres Prešov,   sú  v  „Časti  A: Majetková podstata“   zapísané parcely  reg.  „E“  s parc. č.:  

        E-KN 913  – orná pôda o výmere  1248 m2
        E-KN 914  – orná pôda o výmere  1936 m2
ku ktorým  je v „Časti  B: Vlastníci“  pod B15  zapísaná  predávajúca ako vlastník   v spoluvlastníckom podiele  o veľkosti 13440/26880-in k celku.
Výmera pripadajúca na podiel  predávajúcej  predstavuje  1592 m2 .

	Predávajúca touto zmluvou odpredáva  kupujúcemu v celosti  svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 13440/26880-in  k pozemkom   E-KN 913  – orná pôda o výmere  1248 m2  a  E-KN 914  – orná pôda o výmere  1936 m2  v kat. úz. Lipovce,    za vzájomne dojednanú kúpnu cenu 2.388,-  EUR, slovom dvetisíctristoosemdesiatosem EUR  a  kupujúci  predmetný  spoluvlastnícky podiel  kupuje a nadobúda do svojho vlastníctva. 


	Kupujúci pristúpil k uzatvoreniu  tejto   kúpnej zmluvy na   základe Uznesenia  č. 1/2 - 4/2018, zo dňa 20.04.2018,  ktorým Obecné zastupiteľstvo Obce Lipovce  schválilo  odkúpenie  spoluvlastníckeho podielu  v parcelách E-KN 913 a  E-KN 914, za účelom  majetkoprávneho  vysporiadania pozemkov slúžiacich  pre  „futbalový areál“,  a to  za  cenu 1,50/m2,  t.j. za celkovú sumu  2.388,-  EUR. 


	Predávajúca  vyhlasuje, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy pristúpila slobodne a vážne, dohoda o cene predmetu kúpy nebola uzatvorená v tiesni  ani za nevýhodných podmienok.
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	Kúpna cena bude  vyplatená v lehote 3 dní od  nadobudnutia  vecnoprávnych  účinkov  tejto zmluvy,  t.j. od vydania rozhodnutia príslušného OÚ odbor katastrálny v Prešove o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho  k prevádzanému spoluvlastníckemu podielu  predávajúcej.

Kúpna   cena  bude vyplatená v hotovosti k rukám predávajúcej.

	Kupujúci   vyhlasuje,   že  mu  je právny a faktický  stav  kupovaných nehnuteľností známy  a  v tomto stave  prevádzané spoluvlastnícke podiely podľa bodu 1.1.  bez výhrad kupuje  za dojednanú kúpnu cenu   a nadobúda do svojho vlastníctva.



Čl. II.  Ďalšie   zmluvné  dojednania

2.1. Kupujúci, ako osoba povinná  podľa Zákona č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe 
       k informáciám, je povinný zverejniť informáciu o kupovaných  nehnuteľnostiach 
       s označením nehnuteľnosti, dátumom prevodu a právny titul, ako aj informácie 
       o osobných údajoch  predávajúcich podľa § 5 ods. 6 zák.  V súlade s ust. § 47a  Obč. zák.   
       účinnosť tejto  povinne zverejňovanej zmluvy  nastáva dňom nasledujúcim po dni jej 
       zverejnenia. Kupujúci  sa zaväzuje vykonať všetky potrebné úkony k tomu, aby zmluva 
       nadobudla  právnu účinnosť, bezodkladne po uzatvorení zmluvy. Potvrdenie 
       o zverejnení  bude tvoriť prílohu návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

2.2. Účastníci zmluvy   berú na vedomie, že  prevod  vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam  
       podľa tejto zmluvy nadobúda  právne účinky  povolením vkladu vlastníckeho práva 
       Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor,  a že sú svojimi zmluvnými prejavmi  
       viazaní až do rozhodnutia  o povolení vkladu  a zaväzujú sa   poskytnúť si  potrebnú 
       súčinnosť k tomu,   aby bol vklad vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy povolený.  

2.3. Predávajúci a kupujúci každý samostatne prehlasujú, že na ich majetok nebol vyhlásený 
       konkurz, ani nebol podaný návrh na jeho vyhlásenie, ani nebol návrh na vyhlásenie 
       konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, že ich majetok nie je predmetom 
       exekučného konania, ani nie je dôvod k jeho začatiu, že neprebieha súdne konanie o 
       vydanie predbežného opatrenia k obmedzeniu nakladania s majetkom zmluvných strán, 
       ani nebol súdu podaný voči ktorejkoľvek zo strán žiadny návrh na vyhlásenie konkurzu, 
       ani im úpadok nehrozí, a že touto kúpnou zmluvou neukracujú uspokojenia 
       vymáhateľných pohľadávok veriteľa, a teda nie je dôvod odporovateľnosti právneho 
       úkonu v zmysle  § 42a Občianskeho zákonníka. 

2.4. Predávajúci i kupujúci si navzájom vyhlasujú, že sú bez obmedzenia oprávnení
       k uzavretiu tejto zmluvy a že jej naplnením nedôjde k poškodeniu práv či oprávnených 
       záujmov akýchkoľvek osôb. Predávajúci a kupujúci sa zaviazali, že si v tejto zmluve 
       navzájom poskytnú úplné a pravdivé vyhlásenia o skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce 
       pre uzavretie tejto zmluvy. 

Čl.  III.  Záverečné  ustanovenia

3.1. Účastníkom bola zmluva prečítaná, jej obsahu porozumeli, zmluvné prejavy sú 
       zrozumiteľné,  slobodné a vážne, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpísali.
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       Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

3.2. Zmluva je vyhotovená v  4  rovnopisoch, z ktorých 1 rovnopis zmluvy obdrží kupujúci, 
       1 rovnopis  zmluvy obdrží  predávajúca a  2 rovnopisy  zmluvy budú predložené spolu 
       s návrhom na vklad  Okresnému úradu Prešov, katastrálny odbor.

3.3. Splnomocňujúce ustanovenie:
        Predávajúca splnomocňuje kupujúceho na podanie návrhu na  vklad vlastníckeho práva  
        na základe tejto  kúpnej  zmluvy  a tiež  na  zastupovanie  v katastrálnom konaní v plnom 
        rozsahu práv a povinností účastníkov  konania, vrátane  toho,  aby  v návrhu a v zmluve  
        vykonal v prípade potreby  na výzvu Okresného úradu  Prešov, katastrálny odbor,    
        prípadné opravy chýb, alebo  doplnenia  potrebných údajov. 



Súhlas s obsahom tejto zmluvy  potvrdzujú účastníci svojim vlastnoručným  podpisom:  


                          Predávajúca :                                                             Kupujúci:



          ............................................................                              .........................................................                                                   
                      Marta Korčíková                                                       Obec Lipovce
		        (úradne overený podpis)			  	   zastúpená starostom obce 
                                                                                                            Mgr. Petrom Miženkom




V Lipovciach  dňa 04.05.2018



















VÝPIS ZO ZÁVEROV
z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lipovciach konaného 20.04.2018




Uznesenie č.  1/2 - 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lipovciach

 schvaľuje
odkúpenie spoluvlastnícky podiel od Marty Korčíkovej, veľkosti 13440/26880-in k celku v pozemkoch zapísaných ako parcely reg. „E“  s parc. č. 
E-KN 913 – orná pôda o výmere 1248 m2  
E-KN 914 – orná pôda o výmere 1936 m2. 
Zapísaných na LV č. 106 kat .úz. Lipovce, pod B 15, výmera za podiel predstavuje 1592 m2.
Určená hodnota prevádzaného podielu na nehnuteľnostiach vychádza z jednotnej jednotkovej ceny 1,50 E/m2. 



    	                   	
Hlasovanie:   
Za:
7
J.Andraščík, Mgr. J.Imrich,, S.Kacvinský, D. Judová, J. Sedlačko, I. Tkáčik, J. Kollarčík
Proti:
0

Zdržal sa:
0

Neprítomní:
0

Nehlasovali:
0

    Potrebné kvórum : 5         



V Lipovciach 20.04.2018


Vypracoval: Jaroslav Sedlačko

                                                                                                                    Mgr. Peter Miženko
                                                                                                                         starosta obce
 










