
Ktípna zmluva 
uzavretá podra § 588 a nasl. Občianskeho zákonnika 

(d'alej iba „zmluva") 
medzi nasledujúcimi zmluvnymi stranami : 

Zmluvné strany : 

Predáva'áci: 
Obec Verký Čepčin 
IČO: 00648817 
so sidlom Verký Čepčin 12, 038 45 Verky Čepčin 
starostka obce: Jana Bod'ová 

(d'alej len „ predávajfici" ) 

Kupubici:  
Viera Chovancová, rod. Cupanová 
nar. 30.12.1961, r.č. 6162307283 
trvale bytom C. Majernika 4664/1, 036 01 Martin 
štátny občan SR 

(ďalej len „ kupujnci" )  

'O. I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto Irnpnej zmluvy sú nasledujúce nehnuternosti: 

- pozemok KN - C parc.č. 200/25 o výmere 13 m2 druh: trvaly trávnaty porast, v k.ú. Verky 
Čepčin, obec Verký Čepčin, okres Turčianske Teplice, zapisané na liste vlastníctva č. 584, 
vedené v reg. „C„ v KN katastrálneho odboru, Okresného úradu v Turčianskych Tepliciach, 
ktoré sú vo vlastnictve predávajficeho v podiele 1/1 — ma. 

( ďalej len „ predmet zmlztvy" )  

2. Predávajúci je oprávnený s predmetom zmluvy nakladať. 
3. Predávajúci tymto predriva  predmet zmluvy definovany v 61. I. ods. 1 tejto zmluvy kupujúcej 

a kupujfica predmet zmluvy týmto kupuk  do svojho výlučného vlastnictva v podiele Mina 
k celku, za podmienok uvedených v tejto zmluve a zaväzuje sa predávajficej zaplatiť  dohodnutú 
kúpnu cenu. 

čl. II 
Kápna cena 

1. Dohodnutá Irnpna cena predmetu zmluvy uvedeného v 61. I. ods. 1 tejto zmluvy je celkom 
39,- EUR (slovom tridsaťdevät eur). 

2. Kilpna cena bude uhradená bezhotovostnym prevodom na účet preddvajúceho vedeny v Prima 
Banke, a.s. IBAN: SK98 5600 0000 0024 0770 7007 a to do 3 dni od podpisu tejto zmluvy. 

III 
Ďalšie ustanovenia 

1. Predávajúci vyhlasuje, že na nehnuternosti opisanej v 61. I ods. 1 tejto zmluvy neviaznu žiadne 
ťarchy a vecné bremená a nie sú zaťažené žiadnymi dlhmi, žiadnym záložným a žiadnymi 
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právnymi vadami. Predávajfici vyhlasuje, že jej zmluvrid vornosf nie je ničim a nikým 
obmedzená. 

2. Kupujfica vyhlasuje, že sa pred uzavretim tejto zmluvy oboznámila so stavom prevddzanej 
nehnuternosti, a v tomto stave ju prijima a preberá. 

3. Predávajúci vyhlasuje, že jej nie sú známe talc& vady a poškodenia prevádzanej nehnuternosti, 
vrátane environmentálnych záfaži, na ktoré by mal kupujúcu osobitne upozornif. 

čl. IV 
Nadobudnutie vlastnictva 

1. Právne nčinky vkladu do katastra nehnuternosti z tejto knpnej zmluvy vznikajú na základe 
právoplatného rozhodnutia o povoleni vkladu vlastnickeho práva v prospech kupujncej 
katastrálnym odborom , Okresného nradu v Turčianskych Tepliciach. 

2. Na základe tejto knpnej zmluvy možno zapisaf vklad vlastnickeho práva do katastra nehnuternosti 
vedený katastrálnym odborom, Okresného nradu v Turčianskych Tepliciach v prospech 
kupujnceho do výlučného vlastnictva. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na zápis vkladu vlastnickeho práva do katastra nehnuternosti 
podá kupujfica. Správny poplatok na vklad do KN bude znášaf kupujúca. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade zastavenia konania o návrhu na vklad vlastnickeho práva 
k prevádzaným nehnuternostiam alebo rozhodnutia o zamietnuti návrhu na vklad je kupujnca 
oprávnená od tejto zmluvy pisomne odstúpif; zmluva sa odstúpenim zrušuje od počiatku a 
zmluvné strany sú povinné si do 3 dni od rozhodnutia vrátif všetky navzájom poskytnuté pinenia. 

5. V pripade, že z akýchkofvek dôvodov Okresný nrad katastrálne konanie o povolenie vkladu 
vlastnickeho práva preruši, zmluvné strany sa zavazujn vo vzájomnej súčinnosti riadne 
spolupracovaf za nčelom úspešného odstránenia nedostatkov návrhu na vklad alebo jeho priloh, a 
to v lehotách určených Okresným nradom. 

V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Kupujúca nadobudne výlučné vlastnicke právo k nehnutel'nosti uvedenej v 61. I. ods. 1 tejto zmluvy 
vkladom do katastra nehnuternosti. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, dye pre katastrálny odbor a po jednom pre zmluvné 
strany. 

3. Dopinenie tejto zmluvy je možné formou očislovaného dodatku vypracovaného v pisomnej podobe so 
súhlasom všetkých zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú oprávneni s predmetom zmluvy nakladaf, a že ich 
zmluvná vornosť  nie je obmedzená, a tento právny nkon urobili v predpisanej forme, pričom si túto 
zmluvu pred jej podpisanim riadne prečitali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ň'ou salasia na 
znak čoho ju vlastnoručne podpisujn. 

Predliva'nei : Kupuifici:  

V Martine &la   71# " 14  2̀()44 V Martine dŕía - :k2.Z 

Vier 
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