KÚPNA

ZMLUVA

podľa ust. § 588 a násl. Občianskeho zákonníka

uzatvorená medzi :
Predávajúci :

Matúš Figa, rod. Figa, nar.
rodné číslo :,
trvale bytom : Vinné č. 427, 072 31 Vinné, občan SR
/ ďalej len „ p r e d á v a j ú c i “ /

Kupujúci : Obec Vinné
zastúpená Ing. Mariánom Makeľom, starostom obce, občan SR
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s Bratislava,
pobočka Michalovce
Číslo účtu :

423087 1002/5600

IBAN: SK2256000000004230871002
SWIFT ( BIC) kód banky: KOMASK2X
IČO :

00 325 953

/ ďalej len „ k u p u j ú c i “ /

sa dohodli na tejto „ k ú p n e j z m l u v e „ :

Článok I
1.

Predávajúci je výlučným vlastníkom majetku – inžinierskych sietí :

SO 04 - Predĺženie kanalizácie a SO 06 - Predĺženie vodovodu, na pozemkoch parcela registra
C KN číslo 1027/4, 1027/2, 308/7, 308/5, ktoré boli dané do užívania na základe právoplatného
kolaudačného rozhodnutia, vydaného obcou Vinné dňa 21. 12. 2018 pod číslom spisu :
S2018/00364, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 01. 2019.
Porealizačné zameranie objektu SO 04 – Predĺženie kanalizácie a objektu SO 06 –
Predĺženie vodovodu vyhotovil G.K.T. spol. s r. o., geodetické práce, Vinné 469, 072 31 Vinné,
dňa 17. 09. 2018, autorizačne overil Ing. Eduard Treščák, autorizovaný geodet a kartograf.
-prvá
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2. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho k infraštrukturálnemu majetku rozvodov verejnej kanalizácie a verejného vodovodu
v obci Vinné :
SO 04 - Predĺženie kanalizácie v dĺžke 56,6 m a SO 06 - Predĺženie vodovodu v dĺžke 57,30
m na pozemkoch parcela registra C KN číslo 1027/4, 1027/2, 308/7, 308/5, ktoré boli dané
do užívania na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, vydaného obcou Vinné dňa
21. 12. 2018 pod číslom spisu : S2018/00364, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 01. 2019.
Porealizačné zameranie objektu SO 04 – Predĺženie kanalizácie a objektu SO 06 –
Predĺženie vodovodu vyhotovil G. K.T. spol. s r. o., geodetické práce, Vinné 469, 072 31
Vinné, dňa 17. 09. 2018, autorizačne overil Ing. Eduard Treščák, autorizovaný geodet
a kartograf.

Článok II
(1). Predávajúci odpredáva kupujúcemu inžinierske siete, citované v článku I odst. 2 tejto
zmluvy, do jeho výlučného vlastníctva.

(2). Kupujúci kupuje inžinierske siete, citované v článku I odst. 2 tejto kúpnej zmluvy,
do svojho výlučného vlastníctva.

Článok III
Súhlas k odkúpeniu infraštrukturálneho majetku rozvodov verejného vodovodu v obci
Vinné bol daný Obecným zastupiteľstvom obce Vinné uznesením č. 13/2019 zo dňa 20. 03.
2019 a súhlas k odkúpeniu infraštrukturálneho majetku rozvodov verejnej kanalizácie v obci
Vinné bol daný Obecným zastupiteľstvom obce Vinné uznesením č. 14/2019 zo dňa 20. 03.
2019 , ktoré tvoria prílohu tejto kúpnej zmluvy.

Článok IV
Kúpna cena bola dohodnutá takto:
- za objekt SO 04 Rozšírenie kanalizácie - 1,- €, slovom jedno euro,
- za objekt SO 06 Rozšírenie vodovodu - 1,- €, slovom jedno euro, ktoré kupujúci zaplatil pri
podpise tejto zmluvy.
-druhá
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Článok V
Predávajúci vyhlasuje, že na predávaných inžinierskych sietiach neviaznu žiadne
dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti. Kupujúcemu je stav kupovaných
inžinierskych sietí dobre známy a v tomto stave ich kupuje.

Článok VI
Vlastníctvo inžinierskych sietí prejde na kupujúceho v deň podpisu tejto zmluvy.

Článok VII
1. Predávajúci a kupujúci prehlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy voľne nakladať,
zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a
právny úkon je urobený v predpísanej forme.
2. Kupujúci prevzal predmet kúpy od predávajúceho v deň podpisu tejto kúpnej zmluvy.

Článok VIII
Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých predávajúci obdrží jedno
vyhotovenie a kupujúci obdrží dve vyhotovenia.

Článok IX
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto
zmluvu neuzatvárajú v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú súhlas s celým obsahom zmluvy, ako aj jej
slobodné a dobrovoľné uzavretie.
Vo Vinnom 20. marca 2019

-tretia
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Predávajúci:
Matúš Figa, rod. Figa, nar.

, trvale bytom : Vinné č. 427, 072 31 Vinné

.......................................................................
( úradne overený podpis )

Kupujúci :
Obec Vinné, zastúpená starostom obce Ing. Mariánom Makeľom

.......................................................................

-štvrtá
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