K Ú PNA Z M LU VA

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi

Obec Dlhé Pole
013 32 Dlhé Pole 249
IČO: 00321231
zastúpená: Ing. Dana Veveričíková – starostka obce
Banka: VÚB a.s. Žilina
Číslo účtu: 922 328-432/0200
ako predávajúci

a

Veronika Trulíková rod. Balejíková,
013 32 Dlhé Pole
ako kupujúca

I.
Predávajúca obec Dlhé Pole je spoluvlastníkom pozemku v katastrálnom území
Dlhé Pole, ktorý je v operáte katastra vedený ako parcela registra „E“ evidovaná na
katastrálnej mape (KN) č. 7868/1 – orná pôda o výmere 26 m2. Pozemok je zapísaný na liste
vlastníctva č. 4781 pre katastrálne územie Dlhé Pole.

II.
Predávajúci obec Dlhé Pole predáva kupujúcej Veronike Trulíkovej a kupujúca Veronika
Trulíková kupuje od predávajúceho obce Dlhé Pole 1/8 pozemku označeného ako parcela KN
č. 7868/1 v 1/8.

III.
Cena prevádzaných nehnuteľností bola medzi účastníkmi zmluvy dohodnutá na sumu
3,50 EUR/m2 ( slovom tri eurá päťdesiat centov za jeden meter štvorcový), čo vo finančnom
vyčíslení činí
pre Veroniku Trulíkovú
eur päťdesiat centov

- 3,25 m 2 x 3,50 eur = 11,375 eur = 11,50 eur ( slovom jedenásť

IV.
Predávajúci ubezpečuje kupujúcu, že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy
ani bremená, na ktoré by bola povinná kupujúcu upozorniť a kupujúca zároveň prehlasuje, že
je jej stav prevádzaného pozemku známy a v takomto stave ho kupuje.

V.
Účastníci zmluvy berú na vedomie, že vlastnícke právo k prevádzanej nehnuteľnosti prejde
na kupujúcu dňom vkladu do katastra nehnuteľnosti na základe právoplatného rozhodnutia
o povolení vkladu a týmto dňom prejdú na kupujúcu všetky práva ako aj povinnosti spojené
s vlastníctvom predmetnej nehnuteľnosti.

VI.
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že
sa zhoduje s ich súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi pravej a slobodnej vôle, že
zmluvu neuzatvorili v tiesni ani v omyle a o jej obsahu sa dohodli tak, aby medzi nimi
nedošlo k prípadným sporom.

VII.
Na základe tejto zmluvy Správa katastra Žilina vykoná zápis vkladom do katastra
nehnuteľností pre katastrálne územie Dlhé Pole :

Do A-LV: 1/8 parcely KN č. 7868/1 – orná pôda o výmere 26 m 2
Do B-LV: Veronika Trulíková rod. Balejíková, nar. 05. 09. 1939, r.č. 395905/719, trvale bytom
013 32 Dlhé Pole 211, v 1/8
Do C-LV: bez zápisu

V Dlhom Poli 22. 02. 2011

…............................................
obec Dlhé Pole
ako predávajúca

................................................
Veronika Trulíková
ako kupujúca

