Kúpna zmluva
o kúpe nehnuterností, uzavretá diía 01.12.2021 v Haliči, okr. Lučenec, podra ustanovení §
588 a nasl. Občianskeho zákonníka, medzi účastníkmi:
Obec Halič, so sídlom Halič, Halič, Mieru, súp. č. 66, PSČ 985 11, SR, IČO: 00316091,

1/

zastúpená štatutárnym zástupcom Mgr. Alexandrom Udvardym, starostom obce
na strane jednej ako

1/

predávajúci

bytom Halič,

r.č.

Július Hámorník, rod. Hámorník, nar.
, občan SR

2/

Alexandra Hámorníková, Mgr., rod. Mozeová, nar.
bytom Gregorova Vieska

r.č.

občan SR

na strane druhej ako kupujúci .
Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavreli medzi sebou túto
Kúpnu zmluvu:

ČI.1
Predrnet zmluvy
1/ Predávajúci je výluč'ným vlastníkom nehnutel'ností— pozemku nachádzajúceho sa v obci
a k.ú. Halič, zapísaného na LV č. 650:
-

C-KN č. 516/83 o výmere 548m2 — trvalý trávny porast

-

C-KN č. 516/84 o výmere 615m2 — trvalý trávny porast

2/ Predávajúca obec uvedený pozemok — parc. C-KN č. 516/83 o yýmere'548 m2 -, tryalý
trávny porast a parc. C-KN č. 516/84 o výmere 615m2 — trvalý trávny porast - odpredáva v
celosti kupujúcemu za kúpnu cenu uvedenú v čl. 2 tejto zmluvy a kupujúci odkupuje uvedený
pozemok do bezpodielového vlastníctva.

ČI.2
Kúpna cena
1/ Kúpna cena za predávaný pozemok, ktorý je predmetom tejto zmluvy, bola účastníkmi
zmluvy dohodnutá vo výške 25,20 €/m2, čo je za odpredávanú výmeru - 1163 m2 — suma
29307,60 €, slovom dvadsaťdeväťtisíctristosedem 60/100 EUR.

2/ Kúpna cena predávanej nehnuternosti bola dohodnutá v súlade s uznesením Obecného
zastupiterstva v Haliči, č. 322/2021 zo dňa 29.09.2021.
3tKupujfici sa zaväzuje kúpnu cenu v uvedenej výške zaplatif predávajúcemu
bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. SK93 0900 0000 0051 6869 8425, ktorý
je vedený v SLSP, a.s. pobočka Lučenec.

ČI.3
Prevod vlastníctva
1/ Prevod vlastníckeho práva k predávanej nehnutel'nosti — pozemku uvedeného v č1.1/2
z predávajúceho na kupujúceho, nastáva dňom zápisu vkladu vlastníctva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuterností vedeného na Okresnom úrade Lučenec, katastrálnom
odbore.
2/ K odovzdaniu nehnuternosti — pozemku, ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy, zo
strany predávajúceho kupujúcemu, dôjde ihned' po podpise kúpnej zmluvy.
3/ KupujUči vyhlasuje, že hranice a stav predmetu zmluvy sú mu známe a predmet zmluvy si
fyzicky prezrel a prijíma a kupuje ho bez výhrad v stave v akom sa nachádza ku clňu ppdpisu
tejto zmluvy.
4/ Prevod predmetu kúpy podra tejto zmluvy je v súlade s § 9a, bodu 1, písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
5/ Ppďmienky obchódnej verejnej súťaže boli odsúhlasené poslancami uznesením č.
312/ 2021 zo dňa 15.07.2021 a zverejnené na webovej stránke obce od 16.08.2021 do
17.09.2021 a v regionálnej tlači. Odpredaj v zmysle čl. II. tejto zmluvy schválilo Obecné
zastupiterstyo v Haliči uznesením č. 322/2021 zo dňa 29.09.2021.

ČI.4
lné dojednania
1/ Kupujúci sa zaväzuje dodržať podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov
pre stavbu rodinných domov č.2/2021 a v lehote do 18 mesiacov od momentu kúpy požiadať
o vydanie stavebného povolenía a v lehote do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
stavebného povolenia začať so stavbou. V prípade nedodržania uvedenych podmienok si
predávajúci uplatní predkupné právo na predmet obchodnej verejnej súťaže za nadobúdaciu
cenu pozemku.
1/ Účastníci berú na vedomie, že po zápise vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuterností vznikne v prospech kupujúceho bezpodielové spoluvlastníctvo k pozemku,
ktorý je predmetom tejto kúpnej zmluvy.
2/ Predávajúci prehlasuje, že predávaná nehnuternosť nie je zaťažená žiadnymi ťarchami,
bremenami, resp. inými právnymi vadami, ktoré by bránili kupujúcemu v užívaní

nehnuterností a na ktoré by mal kupujúceho upozorniť. Súčasne prehlasujú, že nie sú im
známe žiadne zjavné, resp. skryté vady, ktoré by znemožňovali kupujúcemu kupovanú
nehnuternosť užívať, resp. by užívanie bolo sťažené.
3/ Účastníci zmluvy sa dohodli, že po podpise tejto kúpnej zmluvy, do vykonania zápisu do
katastra nehnuterností, sú touto zmluvou viazaní a s predmetom kúpy nemôžu nakladať.
4/ Účastníci sa dohodli, že vzťahy vyplývajúce z kúpy a predaja predmetu tejto zmluvy, ktoré
nie sú zmluvou upravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1/ Účastníci zmluvy berú na vedomie, že po zápise vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuterností na Okresnom úrade v Lučenci, bude založený v prospech kupujúceho list
vlastníctva s nasledovným obsahom:
V časti A LV — podra čl. 1 — parcely registra „C"
Parcelné číslo KN 516/83 — výmera 548m2 —trvalý trávny porast
Parcelné číslo KN 516/84 — výmera 615m2 — trvalý trávny porast
V časti B LV: Július Hámorník, rod. Hámorník, nar.
3 Alexandra Hámorníková, Mgr., rod. Mozeová, nar.
Vieska
v podiele 1/1

bytom Halič,
bytom Gregorova

V časti C LV: bez zápisu
2/ Táto kúpna zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, po jednom pre každého účastníka
a 2 vyhotovenia pre vykonanie zápisu vkladu vlastníctva do KN.
3/ Účastníci po prečítaní zmluvy výslovne prehlásili, že táto zmluva obsahuje ich slobodne
a vážne prejavenú vôru a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
Haliči, dňa 01.12.2021
Za predávai."

Mgr. Alexanc,
starosta obce

Kupu ci :

Július Hárnc

\morník

7
Alexandra Hámorník.
rod. Mozeová

