
KUPNAZMLT.IVA
uzavretá podľa ustanovení $ s88 a nasl.

občianskeho zákonníka é. 4o / t964 Zb. v zneni zmien a doplnkov
medzi zmluvnýrni stľanami:

Pľedávajúci:
obec Kľajné
so sídlom lGajné č. 5z , 91616l(ľajné
zastúpená staľostom obce JUDľ. Jánom Konečníkom
IČo: oo 31t7t5

(ďalej len ako "pľedávajúci ")
- na stľane jednej
a

Kupujúci:
Meno : Mgľ. Maľián
Pľiezvisko: Halaš
Rodné pľiezvisko : Halaš
Rodné číslo :
Dátum naľodenia : '_
Adresa trvalého bycrrrska : Matejovec . 5 16 IGajné
Štátna pľíslušnosŕ: občan Slovenskej 

'"púulĺt 
y

(dälej len ako ,,kupujúci")
- na stľane dľuhej

/ alebo všetci spoločne len,, Zmluvné stľany,, /

v nasledo'tmom znení :

Článok r
Pľedmet vlastlríctva

r.r. Predávajúci - obec Iftajné je vo vlastníckom podiele r/r ( tj. v celku) vlastníkom
nehnutelhostí, zapísaných na liste vlastníctva č. r katastľálneho odboru okľesného
úradu v Myjave pľe k.ú. Kľajné, obec Kľajné, okľes Myjava, a to :

- pozemku ľegistľa,,C" parcelné číslo ĺg46z/ĺoo, druh pozemku oľná pôda, o Úmeľe
ĺz6563mz.



Článok z
Pľedmetpľevodu

z.r Predávajúci tuto zmluvou odpredáva kupujúcemu do ýlučného vlastníctva
nehnuteľnosť - novovyľvoľený pozemok _ paľcelu registľa ,,C" paľcelné číslo
lg46zlztt' dľuh pozemku orná pôda o výmere 716 mzv spoluvlastníckom
podiele r/r, (tj. v celku), ktoľá vznikla odďenením od pôvodnej paľcely
registra,,C" parcelné číslo lg46zltoo, dľuh pozemku orná pôda o výmeľe
ĺz6563 mz , identifikované geometľiclcým plánom č. o3z9ll7 vyhotoveným
dňa o8.oz. zor8 Vladimíľom Fašánkom, úľadne oveľeným katastľálnym
odboľom okľesného úľadu v Myjave dňa 16.oz. zor8 pod číslom: z5lzoĺ8.

z.z Pľevod nehnutel'nosti - paľcely ľegistľa ,rC" paľcelné číslo
tg46z/zlr, dľuh pozemku oľná pôda o výĺneľe 7L6 Ín2 sa
uskutočňuje v súlade ustanovením S 9a, ods. 8, písm. e Zákona č.
48/r99r Zb.v znení neskoľších pľedpisov. Paľcela ľegistľa ,rC"
paľcelné číslo ĺg46z/zlr susedí s pozemkami paľcelou ľegistľa ,rC"
paľcelné číslo ĺrg46z/t68 a paľcelou ľegistľa,,C" paľcelné číslo
tg46z/l69 a ľozostavanou stavbou ľodinného domu s pľidelením
súpisnýrn číslom ao24) lctoľé sú vo vý'lučnom vlastníctve
kupujúceho z tejto zmluvy.
Paľcela ľegistľa,,C" paľcelné číslo tg46zlt68 spolu s paľcelou ľegistra ,,C"
paľcelné číslo ry46zf ztla paľcelou ľegistľa,,C" paľcelné číslo 846zlĺ69
na ktoľej sa nachádza ľozostavaná stavba rodinného domu súpisné číslo roz4
tvoľia jeden funkčný a neoddeliteľný celok.

z.g Zämeľ odpľedať paľcelu ľegistra ,,C" paľcelné číslo ĺ946zlzll'bol v súlade
s ustanovením $ 9a, ods.8, písm. eZäkonač. rs$/rggt v znení neskoľších
predpisov zveľejnený na úradnej tabuli obce a zároveň na webovej stľánke
obce Kľajné, tak ako je uvedené vo Výpise z uznesenia obecného
zastupitel'stva v Kľajnom zo dňa zo.3. zot8, ktoľé tvorí pľílohu návrhu na
vklad vlastníckeho práva k tejto zmluve .

z.4 odpľedaj pozemku - parcely ľegistľa ,,C" paľcelné číslo tg46zlztt v pľospech
kupujúceho z tejto zmluvybol schválený uznesením obecným zastupiteľstvom
obce Kľajnéé. t8lzor8K. Výpis z uznesenia obecného zastupitel'swa
v Kľajnom zo dňa 2c..12. zot8, tvorí prílohu návľhu na vklad vlastníckeho
pľáva k tejto zmluve .

Članot 3
Kúpna cena a platobné podmienky

3.r Uznesením obecného zastupitel'stva v Kľajnom č. r8/zor8K zo dňa L4.L2

zor8 bola stanovená kúpna cena na sumu r,85 Euľa zam2.

3.z Celková kúpna cena predstavuje sumu t.gz4r6o Euľo ( slovom : Jedentisíc
tľistodvadsatštyľi Euľo a 6o Euľocentov).
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3.3 Kupujúci so stanovenou cenou súhlasí. Kúpna cena je konečná a nemenná.

3.4 Dohodnutú kúpnu cenu za pľedmet kúpy uvedený v článku r. tejto zmluvy
uhľadí kupujúci v jednej splátke z vlastných finančných pľostri"akov
v hotovosti do pokladnice obce l(rajné pľi podpise tejto kúpnej zmluvy.
Kupujúcemu bude vy'stavený obcou lGajné potvľdenie o úhľade celej kúpnej
ceny.

Článok +
Vyhlásenia kupujúceho

4.t Kupujúci vyhlasuje, že hranice a stav pľedmetu pľevodu je mu známy
a pľedmet pľevodu prijíma a kupuje bez ýhľad, v stave v akom stojí a leží ku
dňu podpisu tejto zmluvy.

Členoľ 5
Nadobudnutie vlastníckeho pľáva

5.1 Zmluvné stľany beľú na vedomie, že dňom podpisu tejto zmluvy oboma
zmluvnými stľanami je táto platná a účinná a zmlurmé stľany sú ňou viazané.
Prárme účinky vkladu vzniknú dňom právoplatnosti ľozhodnutia o povolení
vkladu vlastníckeho pľáva do katastľa nehnuteľností katastrálnym odboľom
okľesného úradu v Myjave. Týmto dňom pľejde z pľedávajúceho na
kupujúceho vlastnícke pľávo k nehnutelhostiam pľevádzaným touto zmluvou
so všetlými právami a povinnosťami.

5.z Spľármy poplatok v hodnote 66 Euľo spojený s vkladom vlastníckeho práva do
katastľa nehnutelhosti ako i náklady spojené s vyhotovením zmluvy uhľadí
kupujúci.

Članok 5
Záverečné ustanovenia

6.l' Zmluva a pľá',me vzťahy z nej vyplývajúce sa ľiadia ustanoveniami zákona č.
4o/t964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskoľších predpisov a ostatnými
všeobecne zäváznými pľávnymi pľedpismi platnými na území Slovenskej
ľepublilcy.

6.z Zmluvnéstľany sa dohodli,žeZm|lva je platná a účinná aj pľe právnych
násfupcov zmluvných strán.

6.3 Ak sa stane niektoľé ustanovenieZm|uvy neplatným alebo neúčinným,
nedoýka sa táto neplatnosť iných ustanoveniZmluvy,litoľá zostává nadälej



platná a účinná. Zmluvné stľany sa pľe tento pľípad zavazlljinahradiť
neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným a účinným, ktoľé
bude najlepšie zodpovedať pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo
neúčinného ustanovenia. Do tohto času platí zodpovedajúce úprava všeobecne
závázný ch pľávnych pľedpisov Slovenskej ľepubliky.

6.a VšeJkľ zmeny a doplnky Zm|uvy vyžadujú na svoju platnosť a účinnosť
ýslovný, pľedchádzajúci a písomný konsenzus oboóh zmluvných strán
uskutočnený v jednej a tej istej listine, tj. v očíslovanom písomnom dodatku
ku Zmluve, inak sú neplatné.

6.5 Zmluvné stľany dávajú si navzájom, ako i osobe, ktorá Zmluvu spísala, súhlas
so spľacovaním ich osobných údajov uvedených v tejto Zmluve v zmysle
zákona č. NR sR č. r8/zor8 Z.z. o ochľane osobnýcľr údajov v znení neskoľších
pľedpisov, a to na účely spísania tejto Zmluvy, jej evidovania, jej pľedloženia
pľíslušným oľgánom a oľganizáciám, ktoľé budú o nej a na jej základe
ľozhodovať alebo oveľovať jej údaje. Pľi spísaní tejto Zm\uvy boli použité tieto
osobné údaje: meno' pľiezvisko, ľodné pľiezvisko, dátum naľodenia, ľodné
číslo, trvalé bydlisko, štátna pľíslušnosť. Súhlas je vy.jadľený podpismi
zmlurmých stľán na tejto Zmluve.

6.6 Zmhyasa vyhotovuje v 4 totožných ľovnopisoch majúcich platnosť oľiginálu,
z ktoých po jednom (r) dostanú Pľedávajúci a Kupujúci bezpľostľedne po
uzatvoľeniZm|uvy, a dva (z) výtlačlcy sú uľčené pľe Katastľálny odboľ
okresného úľadu v Myjave.

6.7 Zmluvné stľany pľehlasujú,žeZm|uvavyjadruje ich slobodnú a vážnu vôl'u, že
ju neuzatváľajú v tiesni za nápadne nerýhodných podmienok, Zmluvu si
pľečítali, súhlasia s jej obsahom a dikciou a na znak toho ju vlastnoľučne
podpisujú.

V Krajnom dňa zB. januáľa zozr

/
t..

JUDľ. J
starosta obce

pľedávajúci

Mgr
puJucl

Halaš


