KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA
uzavretá medzi účastníkmi:
Predávajúci:
1./ Ing. Daniel Nosaľ, rod. Nosaľ,
nar. .............. r.č.
bytom: Vyšná 491/9, 08641 Raslavice,
2./ Marta Riegelová, rod. Gutteková,
nar. ............., r.č.
bytom: Slovenská 1539/15, 08501 Bardejov
a
Kupujúci:
Obec Raslavice,
so sídlom Hlavná 154, 086 41 Raslavice,
IČO 00322521,
Zastúpená: Ing. Antonom Lamancom - starostom obce
I.
A. Predávajúci Ing. Daniel Nosaľ je výlučným vlastníkom parcely č. CKN 10/3, k.ú. Vyšné
Raslavice, o výmere 30 m2, druh pozemku – orná pôda, zapísanej na LV 1702.
B. Predávajúca Marta Riegelová – je výlučnou vlastníčkou parcely č CKN 15/2, k.ú. Vyšné
Raslavice, o výmere 40 m2, druh pozemku – orná pôda, zapísanej na LV 149.

II.
Ing. Daniel Nosaľ, ako výlučný vlastník, odpredáva svoju nehnuteľnosť uvedenú v bode I. A. tejto
zmluvy kupujúcemu – Obci Raslavice. Obec Raslavice odkupuje od predávajúceho – Ing. Daniela
Nosaľa – do svojho bezpodielového vlastníctva parc. č. CKN 10/3, k.ú. Vyšné Raslavice o výmere
30 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 1,- euro/m2, spolu za30,- eur, slovom: tridsať eur.
Marta Riegelová, ako výlučná vlastníčka, odpredáva svoju nehnuteľnosť uvedenú v bode I. B. tejto
zmluvy kupujúcemu – Obci Raslavice. Obec Raslavice odkupuje od predávajúcej – Marty
Riegelovej – do svojho bezpodielového vlastníctva parc. č. CKN 15/2, k.ú. Vyšné Raslavice
o výmere 40 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 1,- euro/m2, spolu za 40,- eur, slovom: štyridsať eur.
III.
Odkúpenie parciel uvedených v bode I a II tejto zmluvy za účelom vysporiadania obecnej
komunikácie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Raslavice dňa 14.12.2012 - Uznesenie
OZ č. 92/2012 zo dňa 14.12.2012.
IV.
Predávajúci ručia za bezbremennosť a bezospornosť predmetu prevodu.
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V.
Poplatky a dane spojené s týmto majetkovým prevodom zaplatia účastníci zmluvy podľa platných
právnych predpisov.
VI.
Právne účinky tejto kúpnej zmluvy nastanú dňom povolenia vkladu do katastra nehnuteľností
vedenom Správou katastra Bardejov.

VII.
Účastníci zmluvy zhodne prehlasujú, že táto bola uzavretá po vzájomnom prejednaní podľa ich
skutočnej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. V plnom rozsahu súhlasia s obsahom, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.
Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom po jednom vyhotovení obdrží každý účastnik
zmluvy a 2 sú určené pre Správu katastra Bardejov
V Raslaviciach dňa 05.06.2013

Predávajúci:

.........................................................
Ing. Daniel Nosaľ

Predávajúca:

.........................................................
Marta Riegelová

Kupujúci:

.........................................................
Ing. Anton Lamanec, starosta obce
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