
                                                                         K Ú P N A    Z M L U V A 

o prevode nehnuteľnosti podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka, uzatvorená medzi : 

 

OBEC BELOVEŽA 

Beloveža 94,  086 14 Hažlín,  IČO : 321877, zastúpená starostom obce Petrom Mikulom nar. 

28.06.1962,  bytom Beloveža č. 272 ako predávajúci 

 

FERENC MICHAL,  rod. FERENC, BELOVEŽA 124, 0876 14 HAŽLÍN 

Dátum narodenia : 9. 1. 1959, rod. č. 590109/6795  

Ako kupujúci. 

 

                                                                                 I. 

 

Obec Beloveža je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v zastavanom území k.ú. 

Beloveža – parcela CKN  699/4 trvalý trávnatý porast o výmere 571 m2 zapísané na LV  970. 

 

                                                                                 II. 

 

Predávajúci touto kúpnou zmluvou odpredáva nehnuteľnosť uvedenú v č. I. kupujúcemu do jeho 

výlučného vlastníctva. A kupujúci túto nehnuteľnosť od  predávajúceho kupuje. 

 

                                                                                 III. 

 

 Kúpna cena predávajúcej nehnuteľnosti bola stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Beloveži vo výške 4 eur/m2. Celková suma predstavuje vo výške 2284,-Eur /slovom 

dvetisícdvestoosmedesiatštyri eur/. 

Kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu vyplatí v deň podpísania zmluvy na účet obecného úradu č. 

IBAN SK 3556000000003605113001.  

Priamy predaj parcely v prospech kupujúceho bol schválený obecným zastupiteľstvom z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. a neskorších predpisov.    



                                                                                      IV. 

     

Predávajúci prehlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená ani 

iné právne skutočnosti, ktoré by obmedzovali voľné nakladanie s nehnuteľnosťou. 

 

                                                                                       V. 

 

Kupujúci  nadobudne vlastníctvo k prevádzanej nehnuteľnosti rozhodnutím o povolení vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti Okresným úradom v Bardejove, katastrálnym odborom. 

                                                                                     VI.  

 

Poplatky spojené s týmto zmluvným prevodom zaplatia účastníci podľa platných právnych predpisov. 

 

                                                                                  VII. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, že si túto zmluvu pred jej 

podpisom prečítali, tejto porozumeli a táto sa zhoduje s ich právnou, slobodnou a vážnou vôľou a že 

zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek z nich. 

Na znak súhlasu s touto zmluvou účastníci zmluvu vlastnoručne podpísali. 

 

V Beloveži dňa 7. 8. 2018 

 

Predávajúca : Obec Beloveža zastupená Petrom Mikulom ...................................................... 

 

Kupujúci :  Ferenc Michal ..................................................................        


