
KÚPNA ZMLUVA

uzavre:á medii týniito účastnikmi:

• Obec Šarišské Jasírahie, iČo: 00330213. Šarišské Ja«rahic 257, 065 48.
v zastúpeni PaedDr. Uubomíroni Rešetárorn. starosiom OI)Ce
ako predúvaj úci na jednaj srrane

a

• MUDr. Michaela Rešetárová, rod. Diničová, nar. ‚ občan SR,
bytom Šarišské Jastrabie 199, 06548
akc kupujúca na strane druhej

Účastnící tohto prúvnelio úkonu po prehláscní. že sú spósobilí na právne úkony, a že jeli
zmluvná voľnosť iiakladať s predrnetorn tejto zinluvy nic je ničím obmedzená. uzavreli táto

kúpnu zmluvu

Predávajúei Obec Šarišské Jastrahie, IČo: 00330213 jc výlučným vlastníkom
nehnuteľnosri v kú. Sarišské Jasnahie a (O parcely é. E-KN 4770301 o výmeie úl ni2, druh pozemku
osLalná plocha. vcdcnej na tisk vlastníctva Č. 996.

I I.

Predmetum tejto z:uluvy je parcelu Č. E-KN 4770301 o výmete (1 nť. dnili pozemku ostatná
ptocha, ktorú Obec Šarišské Jastrabie. IČO: 00330213 natrvalo predáva MUDr. Michaele
Rešetárovej, rod. Diničovej, r. č. občan SR, bytom Šarišské
Jastrabie 199. 065 48 do jej výlučného vlastníct\ a. Tento prcdaj schválilo obecné zastupiteFsivo na
svojorn zasadnutí dtm 21.10.2022 uznesenim Č. 2952022.

II‘.

Predávajúci ručí za bezbreinennosť a bez spornost‘ predmctu Lťipy. Kupujťtca polvrdzuje, ŽC SL

nehimteľnosť preztela. je spokojná s predrnetom kápy. Stav nehiiuteUaosti je jej zminu z obhliadkv na
míeste samom. Predávajúci Obec Šaiišské Jastrabi svojim podpsom řároveň pOl\ rdZU)Č revzate
fínančnÝch prostnedkov pred podpisom zmluv“ za predaj nelrnuteľnusti uvedenej vél. H. tjto
zmluvv. ato sninu 61,— € :Slovom šesdcsiatjeden eur.

Uvedený predaj schválilo Obecné 7aStupitClStVo v Sarišskoin Jastrabí na svojom zavadnuti dtm
21.10.2022. uznesenie Čisln 2952022 počtoni posiancov 6 z celkového počtu 9 poslancův.

Iv.

Učastníci zrnluy herú na vedomie. že účinky tejto zrnlnvy nastanú vkladom vlasinickyeb práv
k nelinuteFnostiam do katastru nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu
Stará L‘uhovňa, Kuiastrálneho odboru o povoleni ‘kladu do KN. Do tejto doby sú účastníci viazani
svojirfli zmtuvnyini prejavnii.



V.

Správne poplatky súvisiace s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností zaplatí kupujúca
strana.

VL

Účastníci zniuvy prchtasujú, že sú oprávnení s prcdmetoni zniluvy nakladať, ich zmluvné
piejavy sú dosratočne určité a zrozuiniteľné a že leh zmluvná voľnosť nieje ničím obmedzená.

Zárovcň prehlasujú, že Lúio ‚mluvu uzavreli podľa svojej skutočnej vále. sbbodnc a vážne,
be7 akébokoľvek nátlaku a tiesnc. na 7nak čohoju vlastnoručne podpísali.

V Šarišskom Jastrahi, dňa IS. II .2022

Prcdávajúci Kupujůca

MUDr Michaela Rešetárová

starosta obce


