
KÚPNA ZN'ILUvA
vzilvÍetávunysle$588anasl.občianskehozákonníka

dolu uvedeného dňa" mesiaca a roku účastníkmi :

U Obec D o j č , Ičo : 00 309 508, sídlo: obecný úrad č. t25,906 02 Dojč

zasfupená starostkou obce:
Ing. Řatarínou Jankovičovou nar. 12.2.1978, byom 906 02 Dojč č. 97

_ ako predávajúci

2l Ya|entín V a c h rod. Vach nar.3.l2.l959, r.ě. 59120316053,

trvale byom Dojč,426,psč. 906 02,

3l amanžeLka Anna V a c h o v á rod. Michálková, nar. 1.10.1961, r.č. 6t600ll6280,

trvale bytom Dojě 426, psč. 906 02

- ako kupujúci

zaýchto podmienok:

I.

Predmet Prevodu
1. Predávajúci, obec Dojč, je výlučnýrn vlastníkom nehnuteťnosti, zapísanej na

Katasffilnom urade Trna:va, Špravá kabstra Senica, obec Dojč, katastrálne uzemie Dojč

v LV č. 912 ako pozemok, parcela registra,,E" :

- parcela č.l33gll trvalé trávne porasty vo qýmere 178l m2

v celosti 1/1.

Pozemok sanachádzav zastavanom území obce Dojč'

2. Geometric\ým plrínom č. 32l2}t2 zo dřr- 4.|.20t3, vypracovaným geodetom Pavlom

Kondrlom, autórizačne overeným dřf- 7.l.2OI3 Ing. Stanislavom Pavelkom' uradne

overeným Správou katastra Senica dňa 10.1.2013 pod č,.5l2O|3, sa zparcely ě" l339l,l

odčleňuje časť označená ako diel 1 vo výmere I90 m2, ktorá tvorí novoutvorenú parcelu

é.I339l5 ostatné plochy vo výmere I90 m2'

Zbýokparcely é.l339l1zostávavo výmere |59I m2vo vlastníctve obce Dojě.

3,Predmetomtejtozmluvyjeodp1atnýprevodv1astníckehoprávakpozemku
novoutvorenej farcele r. i:rgls ostatňo ptoctry vo qýmere 190 ^?''celosti 

1/l

v katastrálnom rLemí Dojč, obec Dojě, v prospech kupujúcich; povinnosť predávajúceho

predmet prevodu kupujúcim odovzáať u poloí*o'ť kupujúcich predmet kúpy prevzíať

a zap|attť zaň predávaj úcemu dohodnutú kúpnu cenu'

Jedna sa o prevod ho1ého pozemku, bez stavieb, trvalých porastov a investícií.

II.

Prejav vóle zmluvných strán

1. Predávajúci, obec Dojč predďva jemu patriacu nehnuteťnosť pozemok novoutvorenú

parcelu č. 133gl5 ostatne ptochy lró ,'ymire I90 m2 v celosti IlI, v katastrálnom'Území

bojě, obec Dojč, Stav vytvorený hore uvedeným geometrickým planom, v prospech

kupujúcich marůelov Valentína Vacha a Anny Vachovej rod' Michálkovej'



v

z' Kupujúci, Valentín Vach a manželka Anna Vachová rod. Michálková predmetnú

ne1-,rt"l'no.ť pozemok parcetu č. 133915 ostatné plochy vo výmere 190 rÍ0

v katastrálnom uzemí o_oje. obec Dojě, kupujú a v celosti tn nadobúdajú do

bezpodielového spoluvlastnícfi-a manželov'

m.
Uffr'nnte Predmetu Prevodu

1. Do užívania predmetu prevodu vstupili kupujúci pred uzavretím tejto zmluvy. Jedná sa

oprávne uspóriadani" .'l*toí"k"ho pníva kpozemku,-nacháďzajúceho sa vzastavanom

uzemi obce Dojč, ktoď svojím umiestnením prislúcha k pozemku vo vlastníctve

kupujúcich.
2. r"p";,i"i znášajívšetky dane, dál'$' a poplatky nehnuteťnosti sa ýkajúce'

IV.
Cena Predmetu Prevodu

1. Kúpna cena za prevádzarú nebnuteťnosť bola schválená uznesením obecného

zastupiteťstva obce Dojě č. 6912012' zo dňa l5.1|.2O12' v sume 2,63 €, za l m2,ktorá

kúpna cena spolu ,á prevádzaných 190 m2 pozemku činí 499,70 €, slovom

šýistodevaťdesiatdevať p_uR, sedemdesiat centov a s kúpnou cenoukupujúci súhlasili.

2' Celú kúpnu cenu v sume 499,70 € uhradili kupujúci vprospech predávajúceho obce Dojč

v hotovósti pfi podpísaní tejto zmluvy, 
_čó 

zmluvné strany potvrdzujú svojimi

vlastnoručnfrri poapismi na tejta zmluve a o úhrade kúpnej ceny svedčí aj osobitné

potvrdenie obce Dojč.

V.
Poplatky

Všetky nríklady spojené s dmto prevodom, tj. naklady spojené s vyhotovením

zmhvy, geometricket'o prá", zniLeckéhó posudku a ostatných dokumentov, osvedčenie

pruuorti pidpiro., a poplátok z návrhu na vklád vlastníckeho práva do katastra nehnuteťností

hradia kupujúci. 
u,.

osobitné ustanovenia

1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom- prevádzanej-nehnuteťnosti novo-

utvorenej parcely tz\rýs,która ubta vj.tvorená nazák|ýe hore uvedeného geometrického

planu 
" 

porroa""j parcely č. I339lI, zapisanej v LV č. 9I2 pte obec a k'ú' Dojč'

2. 'lredavajrici ruči ža v1istrucke právo á bezbremennosť predmetu prevodu, vyhlasuje, že

nehnuteťnosť nie je zaťaŽená žiadnymi právnymi ani faktickými ťarchami, vadami'

záv'ázkaniani vecíymi bremenami, piebiehájúcimi antltozíacimi súdnymi spormi'

3. Predávajúci oboznámil kupujúcich_so stavom predmetu prevodu avyhlasuje' že na

pozemku sa nenachádzaji Žiadne vady apoškodenia takého charakteru, na ktoré by mal

kupujúcich osobitne upozorniť.
rů"jri"i vyhlasujú, ie prevádzaná nebnuteťnosť je im osobne známa, nakoťko sa jedná

o piá.'ne usporiadanie vlastníctva k pozemku'

lreaa3 obecného pozemku bol schválený uznesením obecného zastupiteťstva obce Dojč

č. 6912012 zo d;'a t5.11.2OI2. Predaj otecného pozemku sa uskutočňuje v súlade s $ 9a

ods. 1 písm. c) priamym predajom najmenej ,uc"nuznaleckého posudku a ods' 8 písm' b)

zákonač. 138/199l' Ža. omajetku oĚcí v žnení neskorších predpisov, jedná sa o priťahlú

plochu, ktorá svojím umiestnením bude tvoriť celok s pozemkom, ktoý je vo vlastníctve

kupujúcich.
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1.
)

VII.
Pletnost' a účinnost' zmluvy

Táto kúpna zmluvanadobúdaplatnoď dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Táto kúpna zmluva je povinnó zverejňovanou zmluvou podťa $ 5a ods' 1 a ods' 5 zák' č'

21Il20O0 Z. z. o sloboánom prísnrpe k iďormáciiím, v zneni neskorších predpisov.

Právne účinky prevodu vlasfuíckeho ptávanastávajú dňom povolenia vkladu vlastníckeho

právana Katastrálnom úrade v Trnave, Spníva katastra Senica.

bo doby povolenia vkladu sú účastníci zmluvy viazani dohodnudmi podmienkami

zmluvy.
Kupujíci prehlasujú, Že súhlasia so spracovaním osobných údajov v zmysle zák' č'

+zstžooz Ž. ,. o oóhr*" osobných údajóv, v zneníneskorších predpisov a so zverejnením

tejto zmluvy podťa zák. ě. 21l.t200a Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v zneni

neskorších predpisov.

J.

4.

5.

ii

VIII.
Vklad do katastra nehnutelhostí

Po vydaní rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva Katastrálnym uradom

v Trnave, Správa katastra Senica, bude prevedený zápis vlastníctva v prospech kupujúcich

v súlade s touto zmluvou.

rX.
Záv*r ečné u stanovenia

1. Táto zmluva bola vyhotovená v 5 vyhotoveniach, pre každého z účastrríkov zmluvy po

1 vyhotovení a2vyhotovenia pre poteby príslušnej správy katastra.

2. Účástníci tejto zmluvy po jej preeitani prehlásili, Že zmhlve porozumeli' Že ích prejavy sú

wčité a zronlmiterné'^ze-iói arrluvná voťnosť nie je obmedzená, Že právny úkon bol

urobený v predpísanej forme' žs arlluvanebola vzavretáv tiesni zanápadne neqýhodných

poamienot, ze_ousanqe ich skutočnú a slobodnú vól'u a túto zmluvu na znak súhlasu s jej

obsahom vlasbroruěne podpísali. :

V Dojči, dňa 15. januára za1,3.

Kupujúci:

obec Dojč Valentín V
zxtÚpená starostkou obce :

Ing. Katarína Jankovičová

Anna V

r
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I


