KÚPNA ZMLUV Ač. 29/2010
Predávajúci:
INPEK s.r.o. so sídlom Štefánikova 81, Nitra
v zastúpení Ing. Milanom Kreškócim
konatel'om spoločnosti
IČO: 34 105620

Kupujúci:
Mesto DETV A so sídlom Tajovského 7 Detva
v zastúpení Ing. Jánom Šufliarským
primátorom mesta
IČO: 00319805 č. účtu: VÚB Zvolen 19724-412/0200
DIČ: 2021318651

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnutel'ností v katastrálnom území Detva,
2
ktoré sú vedené na Správe katastra Detva ako KN-C parc. Č. 20/3 o výmere 36 m
ostatné plochy, KN-C parc. Č. 20/2 o výmere 564 m2 ostatné plochy, stavba - objekt PPS
Detva súp. číslo 1574 na KN-C parc. Č. 20/3 zapísaných na LV Č. 6145 v celosti.
2. Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu KN-C parc. Č. 20/3 o výmere
36 m2 ostatné plochy, KN-C parc. Č. 20/2 o výmere 564 m2 ostatné plochy, stavbu objekt PPS Detva súp. číslo 1574 na KN-C parc. Č. 20/3 vedených na LV Č. 6145
v celosti a kupujúci túto kupuje taktiež v celosti.
3. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnutel'nosti uvedené v bode 2 za kúpnu cenu
stanovenú znaleckým posudkom vo výške 10 600 € /desaťtisícšestosto eur/o
4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu vo
výške 10 600 € v deň podpísania tejto kúpnej zmluvy obidvomi účastníkmi tejto kúpnej
zmluvy a to v hotovosti do pokladne predávajúceho alebo bezhotovostným prevodom
v prospech účtu určeného predávajúcim.
5. V deň zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny bude kúpna zmluva odoslaná na zápis na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností na Správu katastra Detva.
6. K zmluvnému prevodu nehnutel'ností uvedených v bode 2 tejto zmluvy dalo súhlas
Mestské zastupitel'stvo v Detve na 51.riadnom zasadnutí uznesením číslo 689/1 O na
zasadnutí dňa 1.7.2010.
7. Poplatky spojené s uzavretím tejto zmluvy hradia zmluvné strany podl'a platných
právnych predpisov.
8. Kupujúcemu je stav kupovaných nehnutel'ností
stave v akom sa ku dňu predaja nachádza.

dobre známy a kupuje ju v takom

9. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy - nehnutel'nostiach popísaných v bode 1.
tejto zmluvy, neviaznu žiadne ťarchy, iné obmedzenia, vecné bremená, záložné práva

a ani iné právne vady aje oprávnený s predmetom kúpy neobmedzene
výlučný vlastník.

disponovat' ako

10. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci je oprávnený vstúpit' do užívania
odkupovaných nehnutel'ností dňom podpísania tejto zmluvy obidvomi účastníkmi
zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spósobilé na právne úkony, zmluvu podpisujú pri plnom
vedomí, ich zmluvná vol'nost' nie je ničím obmedzená, zmluva vyjadruje ich slobodnú
vól'u, zmluvu si starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
Právne vzt'ahy medzi účastníkmi zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa
spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Obsah tejto zmluvy je možné menit' len formou písomných dodatkov podpísaných
obidvoma zmluvnými stranami.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveni ach, po jednom pre predávajúceho
a kupujúceho a dve budú predložené Správe katastra Detva za účelom vyznačeni a
vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností v prospech kupujúceho.
Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnost' dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva Správou katastra Detva.
V Detve dňa 23.03.2011
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OSVEDČENIE
o pravosti podpisu
Podl'aknihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravost' podpisu: Ing. Milan Kreškóci , r.č.
630609/7171, dátum narodenia 9.6.1963, bytom Branč, Nová ulica 705, ktorého( ej) totožnost' som zistil( a)
zákonným spósobom, sp6sob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo
číslo: ST 133573, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených
podpisovpridelil podpisu poradové číslo O 20421612011.
Nitra dňa 29.03.2011
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