KÚPNA ZMLUVA 1/01/2107
Predávajúci : NAIL trading, s.r.o. Prešov
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove
oddiel Sro, vložka č.10075/P
sídlo : Vajanského 33, Prešov 080 01
IČO : 36 443 824
zast. Ing. Jozefom Ďurčákom, konateľom spoločnosti
a

Kupujúci :

Obec Záborské, zastúpená Kristínou Maliňákovou
starostkou obce, 082 53 Záborské č. 39
IČO : 00328014

uzatvárajú na základe ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto kúpnu zmluvu

Článok I.
PREDMET ZMLUVY
1.1. Predmetom tejto zmluvy je prevod :
- komunikácie, časti objektu SO 02 Komunikácie (vetva A4), vybudovanej
na pozemku parc. č. KN-C 70/49 zastavané plochy a nádvoria, LV č. 697,
k.ú. Záborské, lokalita IBV JUH vetva A4
1.2. Predávajúci predáva stavbu komunikácie podľa článku I. bod 1.1. tejto zmluvy
kupujúcemu, ktorý túto do svojho vlastníctva kupuje.
Článok II.
KÚPNA CENA
2.1. Predávajúci predáva stavbu komunikácie uvedenú v článku I. bod 1.1. za cenu
1,20 Eur, vrátane DPH (slovom : jedno euro 100/20), po schválení Obecným
zastupiteľstvom obce Záborské dňa 23.01.2017, uznesením č. 2/01/2017.
Kupujúci uhradí kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy
v hotovosti.
Článok III.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
3.1. Kupujúci prehlasuje, že pozná stav predmetu tejto zmluvy a že ho v tomto stave
kupuje.
3.2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet tejto zmluvy nie je zaťažený rôznymi právami
ani faktickými vadami.

3.3. Vlastnícke právo k predmetu kúpnej zmluvy prechádza na nadobúdateľa dňom
účinnosti kúpnej zmluvy.
Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
4.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4.2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia.
4.3. Táto zmluva môže byť menená len na základe vzájomného súhlasu zmluvných
strán a to výhradne formou písomných dokladov.
4.4. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, sa
riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
4.5. Táto zmluva bola vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých predávajúci
obdrží 1 vyhotovenie a kupujúci 2 vyhotovenia.
4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, ich prejavy sú dostatočne
určité a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho
súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpísali.

V Prešove dňa ...............................

V Záborskom dňa ...............................

Predávajúci :

Kupujúci :

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

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

NAIL trading, s.r.o. Prešov

Obec Záborské, Záborské č. 39

Vajanského 33, Prešov 080 01
zast. Ing. Jozefom Ďurčákom,
konateľom spoločnosti

zastúpená Kristínou Maliňákovou
starostkou obce,

