
Predávajúci: meno, rodné číslo, bydlisko, číslo OP

(ďalej len "predávajúci")

a 

Kupujúci: meno, rodné číslo, bydlisko, číslo OP

(ďalej len "kupujúci")

uzatvárajú túto

                                                        Kúpnu zmluvu 

I.

Predávajúci má na základe kúpnej zmluvy zo dňa 21. 2. 1999, ktorej vklad do katastra

nehnuteľností bol povolený rozhodnutím Katastrálneho úradu v Bratislave zo dňa 3.3. 1999

č.j. V5-4567/99, vo výlučnom vlastníctve nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území

Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I., a to pozemok, parc. č. 456 – zast. plochy o

výmere 654 m2 a dom s. č. 3 postavený na parc. č. 456, všetko nehnuteľnosti zapísané na

LV č. 777 v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave – Správa

katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu.

II.

Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v článku I so všetkými súčasťami a

príslušenstvom za dohodnutú kúpnu cenu 2 800 000,- Sk (slovami dvamiliónyosemstotisíc

korún) kupujúcemu, ktorý predmetné nehnuteľnosti za vyššie uvedenú cenu kupuje.

Nehnuteľnosť bola ocenená znaleckým posudkom č. 10/1998, ktorý bol vypracovaný

znalcom Ing. Michalom Novotným dňa 10. 10. 1998. Úradná hodnota prevádzaných

nehnuteľnosti predstavuje celkovú sumu 2 800 000,- Sk.

III.
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Kúpnu cenu 2 800 000,- Sk zaplatil kupujúci predávajúcemu pred podpísaním zmluvy.

Predávajúci túto skutočnosť potvrdzuje svojim podpisom na tejto kúpnej zmluve.

 IV.

Predávajúci  prehlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach neviaznu dlhy, ťarchy, vecné

bremená ani iné právne povinnosti a právny stav nehnuteľností zodpovedá údajom

zapísaným ku dňu prevodu v liste vlastníctva.

 

Predávajúci oboznámil kupujúceho s technickým stavom nehnuteľností uvedených v článku

I a kupujúci prehlasuje, že mu je dobre známy technický stav prevádzaných nehnuteľností.

V.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom tejto kúpnej

zmluvy, dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva Katastrálnym úradom v Bratislave –

Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu.

 

Na základe tejto zmluvy zmluvné strany žiadajú, aby bol vykonaný nasledovný zápis do

novozaloženého LV :

 

kat. územie Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I.

A LV : 

parc. č. 456 – zast. plochy o výmere 654 m2

dom s. č. 3 postavený na parc. č. 456

B LV : 

Kupujúci: FO – meno a priezvisko, r. č. , bydlisko, PO – obchodné meno, IČO, sídlo
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C LV : bez zápisu 

 

VI.

 

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každá strana obdrží po dvoch.

Strany zmluvy prehlasujú, že zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, s jej

obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

 

 

V Bratislave, dňa ................

 

 

...........................      

     Predávajúci
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