KÚPNA ZMLUVA č. 01/2015 - dodatok
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov
medzi účastníkmi:
Predávajúci: Obec Včelince, zastúpená starostom obce Ing. Ľubomírom Kosztúrom
Včelince 134, 980 50, IČO 00319171
Kupujúci: 1.)Karol Jónáš, rod. Jónáš
nar.28.12.1956, r. č.: 561228/6526, občan SR
trvale bytom Včelince 40, 98050
2.) Anna Jónášová, rod. Farkašová
nar.20.01.1964, r. č.:645120/6498, občan SR
trvale bytom Včelince 40, 98050 
                                             I.
Predmet kúpy
Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností:
Rodinný dom:
- súpisné číslo 40, postavený na parcele číslo 438, nachádzajúci sa v okrese: Rimavská Sobota, v obci: Včelince, v katastrálnom území: Včelince, 
II.
Predaj
Predávajúci prevádza vlastnícke právo k predmetu kúpy opísanému v bode č. I. tejto zmluvy na kupujúcich, ktorí tieto nehnuteľnosti nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za dohodnutú kúpnu cenu v zmysle nasledujúceho ustanovenia.
III.
Kúpna cena
Kúpna cena za predmet kúpy bola dohodnutá na sumu 200 EUR (slovom: dvesto EUR), pričom je splatná nasledovne:
Kúpnu cenu, konkrétne sumu 200 EUR (slovom: dvesto EUR), sa kupujúci zaväzujú zaplatiť predávajúcemu v deň podpisu zmluvy. 
IV.
Nadobudnutie vlastníctva
Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že vlastnícke právo k predmetu kúpy opísanému v bode č. I. tejto zmluvy prejde na kupujúcich rozhodnutím Katastrálneho úradu v Rim. Sobote katastra Včelince, o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Účastníci tejto zmluvy sú preto prejavmi vôle vyjadrenými v tejto zmluve viazaní až do rozhodnutia Správy katastra Rim. Sobota o povolení vkladu.
V.
Stav predmetu kúpy
Technický stav predmetu kúpy je primeraný jeho veku a opotrebovaniu, kupujúci s ním boli oboznámení obhliadkou na mieste samom a v takomto stave predmet kúpy bez výhrad kupujú. Predávajúci je oprávnený s predmetom kúpy disponovať a je povinný ku dňu podpisu tejto zmluvy vyrovnať všetky záväzky viaznuce na predmete kúpy, najmä voči dodávateľom vody a elektrickej energie. 
VI.
Náklady spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností v celkovej výške 66 EUR (slovom: šesťdesiatšesť EUR) hradia kupujúci.
VII.
Záverečné ustanovenia
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, určite a zrozumiteľne. Prehlasujú tiež, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
V prípadoch neupravených v tejto zmluve platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Zmluva má tri strany a je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých sa každé považuje za originál, pričom dve vyhotovenia sa použijú na účely konania o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na Správe katastra Rim. Sobota a po jednom vyhotovení dostane každý účastník zmluvy.



Vo Včelinciach, dňa 16.8.2015 
Obec Včelince, zastúpený starostom obce Ing. Ľubomírom Kosztúrom

predávajúci ...........................................................
Karol Jónáš, rod. Jónáš 
kupujúci v prvom rade ..........................................................
Anna Jónášová, rod. Farkašová
kupujúci v druhom rade ........................................................... 



                                                                                       


      



