
                                  Kúpna zmluva

Predávajúci: 
Obec Zlatno zastúpená starostkou obce Margarétou Murínovou so sídlom Zlatno 

62, 985 03 Zlatno, IČO 31923402.
Kupujúci:

2. Stuhl Karol r. Stuhl, nar. 07.06.1940, r.č. 400607/1130, trvale bytom Zlatno 43,
985 03 České Brezovo, občan SR

         I. 
          Predávajúci Obec Zlatno zastúpená starostkou obce Margarétou Murínovou je 
vlastníkom nehnuteľností, zapísaných na Okresnom úrade Poltár - katastrálny odbor , 
vedených v k.ú. Zlatno na LV 91 v podiele  1/1-ine a  to  :
CKN parcely: 
- 1684/11  -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 125m2

                                                                     II.
          Predávajúci Obec Zlatno zastúpená starostkou obce Margarétou Murínovou 
predáva  a kupujúci Stuhl Karol r. Stuhl kupuje nehnuteľnosti, zapísané na Okresnom 
úrade Poltár - katastrálny odbor , vedených v k.ú. Zlatno na LV 91 :
 CKN parcely:
- 1684/11  -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 125m2
 - do výlučného vlastníctva  v podiele 1/1ina.

                                                                   III.
              Nehnuteľnosti , ktoré sú predmetom tejto kúpnej zmluvy sa nachádzajú 
v intraviláne obce Zlatno jedná sa o zastavanú plochu a nádvorie. 

        IV.
              Predávajúci prehlasuje, že nehnuteľnosti ktoré sú predmetom tejto kúpnej 
zmluvy nie sú žiadnym právnym úkonom obmedzené, neviaznu na nich žiadne 
ťarchy ,vecné bremená a nie sú im známe ani  žiadne vady, na ktoré  by mali zvlášť 
upozorniť. Kupujúci prehlasujú, že stav predávaných nehnuteľností dobre poznajú a v 
takomto stave ich aj kupujú .
           Účastníci tejto kúpnej zmluvy sa spoločne dohodli  na kúpnej sume v hodnote  
0,66 eura za 1m2 čo je v prepočte  82,50 eur,-. Táto suma už bude vyplatená pri podpise 
tejto kúpnej zmluvy.
                                        
                                                                    V.
             Zmluvné strany súhlasia, aby na Okresnom úrade  v Poltári - katastrálnom 
odbore, boli na liste vlastníctva vykonané zmeny v súlade so znením tejto zmluvy. 
                                                                             
                                                                        



VI.
              Zmluvné strany dobre porozumeli všetkým podmienkam tejto zmluvy, súhlasia 
s nimi a prehlasujú, že bola spísaná podľa ich slobodnej vôle a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpisujú.
        

V Poltári dňa 27.03.2019

                                                                       

                                                                     ------------------------------------------------           
                                                                      Predávajúca: Margarétou Murínovou
                                                                                Starostka obce Zlatno

 

--------------------------------------------------
        Kupujúci : Stuhl Karol r. Stuhl


