
Kúpna zmluva
uzavreta podľa $ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, zakon €. 40/1964 Zb. v znení

neskorsich predpisov a $ 9a ods.8 písm. e) zákona NR SR
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorú uzavreli účastníci

Predávajúci
Názov: Obec Vrbová nad Váhom
Sidlo: 945 01 Vrbová nad Váhom 91
Štatutárny zástupca: Peter llčik, starosta obce
IČO 00 306 746
DIČ: 2021035766
Bankové spojenie: VÚB a.s.,
Číslo účtu: SK71 0200 0000 0000 2452 1142

Kupujúci manželia
Vieno a priezvisko : Ladislav Krekács
Fodne priezvisko : Krekács
Rodinný stav : ženatý
Datum narodenia : 31.0.3. 1952
Fodneé čislo : 520331/164
Trvalý pobyt : 945 01 Vrbová nad Váhom časť Hlinik 305
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky
Vleno a priezvisko : Katarina Krekacsova
FRodne priezvisko : Veszpremlová
Rodinny stav : vydata
[Jatum narodenia < 12.10.195/
Fodne Cislo <
Trvalý pobyt : 945 01 Vrbová nad Váhom časť Hlinik 305
Štátna príslušnosť: občianka Slovenskej republiky

|.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je predaj a kúpa nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 2/8 vk.ú. Vrbová+

nad Váhom ako rodinný dom so súp.č. 278 na parcele registra „C" p.č. 4786/2, v podiele
1/1 k celku.

Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom predávanej nehnuteľnosti v podiele 1/1 k celku, jea.

oprávnený s nehnuteľnosťou nakladať, na nehnuteľnosť sa neviažu žladne ťarchy ani
dlhy, a v tom stave ju predáva do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich manželov
v podiele 1/1 k celku.

. Kupujúci vyhlasujú, že pred uzatvorením kúpnej zmluvy sa oboznámili so stavom
kupovanej nehnuteľnosti a v tomto stave ju kupujú do bezpodielového spoluvlastnictva
kupujúcich manželov v podieie 1/1 k celku.

Cena a platobné podmienky
. Kúpna cena bola stanovená dohodou účastníkov vsúlade s uznesením Obecneho

zastupiteľstva vo Vrbovej nad Váhom č. 3/9 zo dňa 13.12.2018 vo výške 2000, - €.
2. Zmluvné strany vsúlade s uznesením s uznesením Obecného zastupitelstva vo

Vrbovej nad Váhom č. 3/9 zo dňa 13.12.2018 sa dohodli, Ze kúpna cena bude
zaplatená v splátkach vo výške 100 € mesačne do konca príslušného mesiaca,
a návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude podaný po zaplatený kúpnej ceny
v celej výške.

Zmluvne strany sa ďalej dohodli, Ze:31 po podpísaní kúpnej zmluvy od 01.02.2019, v prípade riadneho splácania kúpnej
ceny, je kupujúci oprávnený kupovanú nehnuteľnosť bezplatne uživať,




