
KÚPNA ZMLUVA
v zmysle § 588 a nasl. a v zmysle §151n ods.1  a ods.2 zákona č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v platnom a účinnom zneni' (ďalej aj „zmluva``)
uzatvorená medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Predávajúci:
Názov:
Sĺdlo:
IČo:
Konajúci:

Obec Rudňany
Rudňany 234, 053 23 Rudňany
00 329 533
Miroslav Blišt'an, starosta obce

Kupujúci:
Meno, priezvisko:        Mgr. Lukáš Bodziony rod. Bodziony

Mgr. Lucia Bodzionyová rod. Lazorová
Trvalé bydlisko/sĺdlo:Rudňany 239, 053 23 Rudňany

Článok 1
Predmet prevodu

1)    Predávajúci je v podiele  1/1  výlučným vlastníkoin  nehnuteľnosti  evidovanej  na LV č.1,
k. ú. Rudňany, obec Rudňany, okres Spišská Nová Ves, a to:

a.     pozemok KN-C, parcela č. 815/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2.

Článok 2
Predmet zmluvy

1)   Predávajúci  sa  touto  zmluvou  zaväzuje,  po  splnení  ostatných  dohodnutých  podmienok

3:ed:':et,e!t:3r:;u.ťújper:ť;::á'ĺcsľeoj;rayvý:ukčnne:hvnl|:::l|l,ĺ|C.tľt:švpepc:Élie::i/e::ač|Íkp:jŤcteeľtoó
zmluvy,  ato  konkrétne  k  nehnuteľnosti  evidovanej   na  LV  č.1   k.  ú.  Rudňany,  obec
Rudňany,  okres  Spišská Nová Ves,  a  to  pozemok  KN  -C`  parcela  č.  815/3  zastavané

plochy a nádvoria o výmere 7o m2.
Kupujúci  sa  zaväzuje  takto  špecifikované  nehnutcl'nosti  prevziať  do  svojho  výlučného
vlastnĺctva v podiele 1/1  a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

2)    Kupujúci vyhlasuje, Že bol oboznámený so stavom  kupovanej  nehnuteľnosti, tento muje
dostatočne známy a Kupujúci takto predávané nehiiuteľnosti  kupuje v stave v akom stoja
a ležia, a nemá voči tomuto stavu výhrady.

Článok 3
Kúpna cena. a platenic kúpnej ccny

1)?;ežaĹV]aj#:oKvU;šU±:Cí2;:od°Ehôdk;mn2a#onvejmce':]Cv3.aepurreodn;:tst#epsŤaľ°g:':t:#:2m::esŕ

štvorcový), t. j. kúpna cena za pozemok Špecifikovaný v Článku  1  ods.1  pĺsm. a) zmluvy

je  182,00 EUR, pričom Predávajúci predmet kúpy za túto dohodnutú kúpnu cenu predáva
a Kupujúci predmet kúpy za dohodnutú kúpnu ci`nii kupuj.c.



2)    Kupujúci  sa  zaväzuje  Predávajúcemu  zaplatiť  kúpnu  cenu  v celosti,  ato  prevodom  na
jeho  účet,  na  základe  faktúry  vystavenej   v deň   podpisu  tejto  zmluvy  Predávajúcim.
Lehota splatnosti vystavenej fáktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

3)    Zmluvné strany berú na vedomie, Že prevod pozemku podl'a tejto zmluvy je v zmysle  §
38   ods.   2   zákona  č.   222/2004  Z.   z.   odani   z pridanej   hodnoty  oslobodený  od  dane
z pridanej hodnoty.

4)    Zmluvné strany sa dohodli, Že v prĺpade, ak Kupuji'wi budc v omcškaní s platenĺm kúpnej
ceny, je Predávajúci oprávnený žiadať od Kupuj úccho, zaplatenie úrokov z omeškania vo
výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý aj začĹ\iý kaleiidárny deň omeškania.

5)    Vprípade,   ak  je   Kupujúci   vomeškaní   splatcni'm   kúpne.i   ceny   viac   ako   15   dní,  je
Predávajúci  oprávnený od tejto  zmluvy pĺsomiie  odstúpiť.  Účinky odstúpenia nastávajú
dňom jeho doručenia Kupujúcemu. Zmluvné str€`ny sú v tomto prípade povinné vykonať
všetky  úkony,   ktorými   dôjde  v vráteniu  vzájoiiiii}'Jch  pliicní   a poskytnút'   si  potrebnú
súčimosť.

Článok 4

Vecno-právne účinky vlas{ ii íckcho ]ti.:'iva

1)    Zmluvné    strany   berú   na   vedomie,    Že    vlastiii'cke   právo    k pi.edávanému   pozemku
nadobudnú   právoplatným   rozhodnutĺm   prísliišiit`lio   Oki.csnélio   úradu,   katastrálneho
odboru o povolem' vkladu do katastra nehnutcľiiost i'.

2)    Zmluvné   strany   sa   dohodli,   Že   návrh   na   \'k]ad    vlastiiíckeho   práva   do   katastra
nehnuteľností   podajú   zmluvné   strany   spoločm`   Ĺi to   mji`|`skôr   do   30   dní   odo   dňa
nadobudnutia  účinnosti  tejto  zmluvy.  Za  účelom  \'ispešnĹ`j  a ríadnej  registrácie  prevodu
vlastníckeho  práva   k predávaným  pozemkom  tlt>  l<í\tasm`  iii`hiiiitcl.iiostí  zmluvné  strany
súčasne   predložia  podpísaný  návrh  na  zápis   vlĹi`inĺcki`ho   prĹ'`va   a vecného   bremena
do katastra nehnuteľností spolu s prílohami v poiri`l)noin počte vyhotovení.

3)    Náklady    spojené    s    podanĺm    návrhu    na    \'kliiĹi     vlastiiíckeho    práva    dokatastra
nehnuteľností, k predmetnému pozemku znáša \' iil iitm ro7,síihu Kupujúci. Ďalšie náklady
a   poplatky   súvisiace   sprevodom   vlastnĺckeht)    i)i.áva   ziiáša   každá   zmluvná   strana
samostatne zo svojich finančných prostriedkov.

4)     Zmluvné   strany   týmto   prehlasujú,   Že   ich   zmlii\ iiá   vol.iit)st`   i)i.L`   účely   konania  pred
okresným úradom, katastrálnym odborom, nic jĹ`  n ič`i'm obiiicclzciiá.

5)    Predávajúci a oprávnený podpisom tejto zmliiv}'  .`rliiomocriiije  Kiipujúceho a Povinného
na    všetky    potrebné    úkony    na zabezpečenie    i'i``iii`šnej    :i  hc`7,i)i.oblémovej    registrácie
vlastníckeho     práva     kpredmetu     kúpy     vpi.i)si)cch      Kiii]iiji'iccho.      Splnomocnenie
Predávajúceho   zahŕňa   najmä   vykonávanie   oľľ{'\\'   v pi's:`iií   ci ĺit)či'taní,   ako   aj    iných
zrejmých nesprávnostĺ v tejto zmluve ako i v  m'``\.ľii 't i  na  vl\ lí\tl  di)  l\í\t€`stra nehnuteľnostĺ.

Č]ánok 5
Záverečné ust:`[i tj \ i` ľ[ i :i

1)     Táto   kúpna   zmluva   nadobúda   platnosť   clivioiľ{   `:cj    poiliií``aiiiľ    \'šctkými   zmluvnými
stranami,   pričom   nadobudnutie   platnosť   toht()   ľrĹ'ivnĹ`ht)   `'ikt)nii   je   podmienená  jeho
schválením najvyššími orgánmi Kupujúceho.
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Zmluva nadobúda účimosť v súlade  s  §  5  zák.  č`.  211/20()()  Z.  7,.  o slobodnom prĺstupe
kinfomáciám   apodl'a   §   47a   zák.   č.   40/19ÍtĹI    Zb.    Občianski`ho   zákomĺka   dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom si'i! Ii` Oltcc  Riitlňii n`'.

2)    Kupujúci je povinný zverejniť túto kúpnu zmlu\ u  iiajneskôľ naslet~1ujúci pracovný deň po
dni jej podpisu všetkými zmluvnými stranami.  V  i"'pacle oiiiešk{Hi iĹi so zverejnenĺm tejto
zmluvy  o viac  ako  7  dnĺ je  Predávajúci  opráviii`i`ý  otl  {i`jio  7,iuluvy  pĺsomne  odstúpiť.
Účinky  odstúpenia  nastávajú  dňom  jeho  doľui\`iiia   Kuiuiji'ici`uii.   Zmluvné   strany  sú
v tomto  prĺpade  povinné  vykonať  všetky  úkon.\'.   kt()ľými  tlôjtli`  1\  vráteniu  vzájomných

plnení a poskytnúť si potrebnú súčinnosť.
3)     Obec   Rudňany   súhlasĺ   spoužitím   osobných    i'iUt`jov   iiľi`   i'ič`i`l.\'   tejto   zmluvy   a   so

zverejnenĺm    tejto    zmluvy    podl'a    zák.    č.    2Uĺ'2000    Z.    z.    t\slobodnom    prĺstupe
k infomiáciám v znení neskorších predpisov.

4)     Písomnosti si doručujú zmluvné strany na adľi`m  ; \i i,` tlt" ` \ j\ tui:\   ! !\'edenú v záhlavĺ tejto
zmluvy,  ibaže zmluvná strana oznámi písomnc  il ľuhi`j  zm 1 u\ iii`.;  ` ; ľ"ie zmenu adresy pre
doručovanie.  Ak táto  adresa pre  doručovanie  nii` ji`  u\ĺedi`ná,  píumnosti  sa doručujú na
adresu    sĺdla   zmluvnej    strany.    Zmluvné    str:ui.\     ```'i    po\''imii'`    `!oľučovat'   písomnosti
spôsobom,  ktorý  nevzbudzuje  pochybnosti  o diii  iL`.ľuč`i`iii{i.   I'ľi`  ((``i\to  pri'pad  sa  zmluvné
strany dohodli, že v prĺpade pochybnostĺ sa zásic` ! (`. :i  po\'{iži ij 1`  zĹ\  t! t ` ľiičenú piaty pracovný

deň od jej odoslania.
5)     Túto  kúpnu  zmluvu je  možné  menit'  len  pi'soiľľ   `  iio  ilď\otíi`  ,"\\'uvných  strán  fomou

čĺslovaných a podpĺsaných dodatkov, ktoré  sa  t:!:` ( t t  s(í'i\'Ĺijú  iieo\ '` ;`  : itcľnou  súčasťou tejto
zmluvy.

6)     Táto  kúpna  zmluva,  ako  aj  ostatné  právne  vzťi!h`\ .  !\`it`ľé  ĺ, {cj\i`  ,"luvy  môžu  vzniknút'
asú   neupravené   touto   zmluvou   sa   riadia   slw`,'i`I\.\'m    ľu'm    n   poi.iadkom,   najmä
Občianskym     zákonnĺkom,     a     inými sloveiisl\.\.'i  ii      \':;c`u:`.i`ciii`      ĺt'iväznými     právnymi

predpismi.
7)#nčae:eTi:.ys:jšen#uot.oĽee:áeyms|oťreandsuk,okmat-i,Ĺ:í,-`.;':'`,|"Ť,',}.r3ľ,'(:ľ`|:,;,,,,:seo|;11;eéťsa,rrapcť:,o:i;š

jednom rovnopise pre každú zo zmluvných stľťm.  !         '.``'  ľtmor.\`  ľ't'Hhm.akter originálu.
8)     Zmluvné   strany   svojimi   podpismi   potvrdzuju.    ,```    i`i    i':io    '       'iu   zmluvu   prečĺtali,

uzatvárajú  ju   slobodne,   určite   a   vážne,   nekt\  \'    'i   \'   iii     u   :  '`i     ,'ii   incik  jednostranne
nevýhodných podmienok, jej  obsahu porozumi`:  .     'i!``Li``iii  s  iiíľ:  '    m  znak  ich  súhlasnej
vôle prostej omylu ju vlastnoručne podpisuj ú.

Za Predávaiúceho:

VRudňanoch.dňa..Z1?..4.Ž..€.?Ž;#

'r:,','l,,`F','           !,o,

\.'   :`        ',líu,             .llňft

`TÍL',ľ.    Lu!     'V       iĺw

/Í.:.4.Í._clo/Ž

'`iony

i`iit`   \\    i`i  ii`                       i    Kuľ`uj\'iceho)

\rgr.   IJ ,,,.,. ',,    ! i,,nyová
(l    lL`11t`,lľlll               `t            i\'lľlujl'lceho)
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