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zrýozz
podpísaná dňa
úradu Mgr. Evy

17.t,2019 (sedemnástelro januáľa ľoku dvetisícdevätnásť) v kanceláľii Notaľskeho
Holčíkovej v Myjave, Nám' M. R. Štefánika 58I/2gA, spísaná notáľom Mgľ. Evou

Predo mňa, notára Mgľ. Ew Holčíkovú, dostavili sa:

1/ obec Kľajné,so sídlom 916 16 Krajné 52, IČo: o03l1715, zasťhpená staľostom obce JUDr.
Jánom

-_-d'alej ako'Pľedávajúca

2ĺ lvan Sedlák, rod' Sedlák, nar
SR, totožnosť zistená zákonným spôsobom - pľedloŽením oP č

bytom Kľajné, Matejovec občan

_-{'alej ako,,Kupujúci"

ktorí účastníci podľa
zápisnice bola pojatá

vlastného udania sú spôsobilí na právne úkony a poŽiadali, aby do tejto notárskej

UPNA ZIľILUVA
_--lJZlYretá v zmysle ustanovenia $ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 zb. občiansky zákomík-

znení neskorších
d'alej aj ako ,,Zmluva")

-člvodné ustanoveni

1.1 Pľedávajúca vyhlasuj e, že je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti v k.ú. Kľajné, zapísanej

Liste vlastníctva č. 1 pľe obec a k'ú. Kľajné, ako

paľcela registľa ,,E": paľc. č. tl125 _ trvalý trávny poľast vo výmeľe I7 59 rra,
v 1lI.

2,1 Predávajúca odpľedáva v pľospeclr Kupujúceho:

novoutvorenú paľc. č. ltt25l4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmeľe 110 m2'-
v podiele l/1,
vytvoľenú na základe Geometľického plánu č. 125/18, vyhotoveného dňa 15.t0.2018 (pätnásteho
októbľa ľoku dvetisícosemnást) Ing' Michalom Garajom Geodézia Myjava, úľadne overeného
okľesným úľadom Myjava, katastľálnym odboľom dňa l8'l0.20l8 (osómnásteho októbra roku
dvetisícosemnásť) pod číslom 3 14/ 18,

--d'alej ako,,Pľevádzaná nehnutel'nost',,,



2.2 Kupujúci odkupuje touto Zmluvou od Pľedávajúcej Pľevádzanú nehnutelhosť a nadobúda ju
v podiele 1/1 do svojho vlastníctva.

IĺT
na cena a platobné podm

3.1 Kúpna cena za Pľeyádzanú nehnuteľnosť bola uľčená na základe dohody zmluvných strán av
zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Kĺajné číslo 60/2018 zo dňa 20.9.2018 (dvadsiateho

septembra roku dvetisícosemnásť), na sumu 203,50 € (dvestotri euľ a päťdesiat centov) (tj. 1'85 eln2)
(ďalej v zmluve aj len ako ,,Kúpna cena"), so spôsobom úhrady uvedeným v ods' 3.2 tohto článku. _

3'2 Cel;fi Kúpnu cenu uhľadil Kupujúci vprospech Predávajúcej vhotovosti pľi spísaní apodpísaní
tejto Zmluvy, čo účastníci Zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi na tejto Zmluve.

I

IV
va, povinnosti a vyhlásenia zmluvných stľán-

4.1 Kupujúci bol oboznámený so stavom Pľevádzanej nelrnuteľnosti bezpľostľedne pred uzavľetím

Zmluvy, tento stav je mu znitmy a v takomto stave Pľevádzanú nehnuteľnosť Lrrpuje.-

4.2 Pľedávajúca vyhlasuje, že ĺa Pľevádzanej rrehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, ťarchy, ani vecné

bremená, nie je zaťaŽená právom tľetej osoby, vlastnícke právo Pľedávajúcej nie je obmedzené

žiadnym zmluvným vzt'ahom, na jej majetok nie je vyhtásený konkuľz, nie je voči nej zastavený

konkurz pľe nedostatok majetku ani zahéljená exekúcia alebo výkon ľozhodnutia' neexistuje

nedoplatot na úhradách spojených s užívaním Pľevádzanej nehnuteľnosti, nie sú na nej známe také

chybý, na ktoľé by bola povinná Kupujúca osobitne upozorniť. Predávajúca záľoveň vyhlasuje, že k
Pľävádzanej nehnuteľnosti nemá ku dňu uzavretia tejto Zmluvy uzavľetú Žiadnu zmluvu s treťou

4.3 Pľedávajúca vyhlasuj e, Že ruči za nespoľllosť vlastníctva Pľevádzanej nelrnuteľnosti'

4.4 Preďŕlvajúca sa zaväanje, že po lzavretí tejto Zmlr,lvy neuzavľie žiadnu inú zmluvu s treťou osobou

k Pľevádzanej nehnuteľnosti, ani nevykoná iný úkon, na základe ktorého môže byť do príslušnej

evidencie nehnuteľnosti zapisaná tľetia osoba ako vlastník nehnuteľností, alebo ktoľou by sa

obmedzilo alebo previedlo vlastnícke právo k Pľevádzanej nehnuteľnosti

4.5 Účastnící Zmluvy vyhlasujú, Že boli notáľom oboznámení s platobnými podmienkami
špecifikovanými v článku III' tejto Zm|uvy a všetkými plnoniami, ktoré im zo Zĺĺ'luvy vyplývajú, a s

týmito rnýslovne súhlasia'

4.ó Pred poskytnutím tejto pľávnej sluŽby notáľ infoľmoval účastníkov o tom, že odmena notára je

účtovaná v zmysle Vylrlášky Ministerstva spľavodlivosti Slovenskej ľepubliky č,.3I/1993 Z.z. v zneĺĺ,
vyhlášky č. 423/2002 Z.z. za tento právny úkon. Zmluvné stľany sa dohodli, že náklady spojené

s pľevodom vlastníckeho práva podľa tejto Zrnluvy bude zĺášať Kupujúci.-

4.7 Notáľ pľítomných účastníkov oboznámil So sl$točnosťou, že Notársky úrad Mgr' Evy Holčíkovej
má uzatvorenú poistnú zmluvu pľe pľípad škody v súvislosti s vylrotovením notárskej zápisnice s

poisťovňou Allianz Slovenská poisťovňa, a.s,, číslo poistnej zmluvy: 49l 100

v
VE veľečné ustanovenia

5.1 Pľedávajúca odovzdá a Kupujúci pľevezme Pľevádzanú nehnuteľnosť po podpísaní tejto Zmluvy.-



konania

5.4 Porušenie akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy alebo preukázanie nepravdivosti tvrdenia

niektorej zo zmluvných strán zak1ad6 nárok druhej zmluvnej stranY na odstupenie od ZmluvY'

odstúpenia od ZmluvY sa účastnici zavänljil vľátiť si do dvadsi aticlr dní všetky plnenia,

V prípade
základe Zmluvy poskytli.ktoľé si na

k Prevádzanej nehnuteľnosti vkladorn vlastllícLcho 1rľáva do

5.5 Kupujúci nadobudne vlastníctvo
Zmluvy vykoná okĺesný úrad Myj ava, katastľálrry odbor

katastra nehnuteľnostĺ. Na základe te1to

zápis vlastníckelro pľáva v katastľi nehnuteľností

5.6 Zmluva je vylrotovená v troch ľovnopisoclr, z ktorýclr má kaŽdý platrrosť oľiginálu' Zmeny

a dodatkY k Zmluve musia byť uzatvorené v písomnej foľme

5'8 Zmluvné stľany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a váŽne, uľčite a zľozLttrritcl'nc' nte

pod nátlakom ani v tiesni , nie v omyle arĺi za nápadne nevýhodných podmienok.

o tomto som napísala túto notársku zápisnicu, ktoľu som pľítomnýrĺúčastníkom pľcčítala a vvsvctlila,

títo pľehlásili, Že notáľska zápisnica obsahuje iclr skutočnú vôľu a túto na znak súlrlasu s jcj obsahom

pojej pľečítaníschválili a pľedo mnou ' 
notárorn, vlastnoručne podpísali'

ako

Konečník,nečitateľný podpis v'ľ., Sedlák, nečitateľný podpi s v.ľ., Holčíková, nečitatcl'ný pocl1lis v'r''

- Myjava I

okľuhla pečiatkaso štátnym znakom Mgr Eva Holčíková - notáľ
oľigilli'r1tlrll trltlŽcttým na

Potvrdzujem, Že tento odpis notárskej zápisnice sa doslovne zhoduje s

Notáľskom úľade v Myj avev Zbieľke listín pod č. N 14/2019 ,NZ l41',7lz0l^9 , NCllls 1453/20l9

9 (sedernnástelro j anuára roku dvetisícdevätnásť)

Eva IIolčíková
1
)

V Myjave dňa 17.1'201

Mgľ
nĺltár
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