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ZMLUVA
o budúcej kúpnej zmluve
uzavorená v zmysle občianskehozríkonníka
v znenízsniena doplnkov
medzi zmluvnÝmi stanami
Budúci
predávajúci :

1. nÉvay

Jozef

nar..
:23.03.1967

+@

.ě;%AS&B{&:

občan: SR
bytom : 900 50 Krď'ovápri Senci575
2. NIKFIN s.r.o.
ICO:36 849 728
zastúpenákonateťom
: RévayJozef
sosídlomz 925025 KretovápriSenci 575

Budúci
kupujúci:

OBEC HRUBÝ ŠÚn
sídlo: 903 01 llrubÝ Šúrč,.205
tČo : 00 305 987
bank.Spojerue:|7228132ll2}},banka VÚB a.s.Bratislava,pobočkaSenec
registrácia: zapísanýv ŠtatistickomuradeSR
zastupený: lng.Ladislav Gujber, starostomobce
čHnokI:
Predmet zmluw

Predmetomzlmuvy o budúcejkúpnejzmluve je prevod :
1.pozemkovregistra.oC''pod miestnoukomunilcíciou
v k.ú.HrubýSur_ podťaGPč:.32/20I2z |3.08.20|2i
patc. 323128 o v.imere 937 m2 nawhovanej ako ostatnáplocha
parc. 313/55 o v.imere1581m2 nawhovanejako ostatnáplocha
2. pozemkovregistra..C''pod miestnoukomunikáciou
v k.ú.HrubýŠurparc. 324l|2 o výmere 96 m2 vedenej ako ostatrráplocha
parc. 3|3lI4 o ýmere 99 m2 vedenej ako ostatnáplocha
2. verejného
vodovodu ( po skolaudovaní)
3. miestnejkomunikácie( po skolaudovaní)
vybudovaných na uvedenýchparceliach-v súvislostis obytnýmsúboromlBv.20RD-2.etapa
Nárkladyna vybudovanieinžinierskychsietía MK bude znášať
investor: Révaylozef.

ČHnok II.
Popis pozemku
Predmetom budúcehoprevodubudú nehnutel'nosti:
l.A. pozemlcyregistra..C''pod miestnoukomunilcíciou
v k.ú.HrubýŠur_ ( podťaGP č:.32120|2
z 13.08.2012)
:
parc. 323128 o qimere 937 m2 nawhovanej ako ostatnáplocha
parc. 313/55 o výmere1581m2 nawhovanej ako ostatnáplocha
ktorévznikajúz pozemkov :
registra"C"
parc. 32314 o výmere2233m2
parc. 323t5 o výmere 2065m2
parc. 323113 o výmere 4|4 m2
parc. 323114 o qimere 356 m2

vedenej
vedenej
vedenej
vedenej

ako omápóda
ako ovocnésady
ako orná póda
ako ovocnésady

registra"E"
parc.32314 o rn.ýmere
4224m2 vedenej akoomápóda
paotc.32315 o výmere 425tm2 vedenej akoomápóda

na
na
na
na

LY
LY
LY
LY

724
206
724
206

naLY724
naLY724

v prospechbudúcehopredávajúcehoč.1- vo rnýlučnom
vlastníctvev 1/1
1.B. pozemky regista..C'' pod miestnoukomunikáciou
v k.ú.Hrubý Šur_
parc.3t3l14 o výmere 99m2 vedenej akoostatnáplocharcLY346
parc. 324112 o výmere 181m2 vedenej ako ornápóda
na LY 346
v prospechbudúcehopredávajúcehoč.2 . vo qýlučnomvlastrríctvev 1/1
2.verejnývodovod
3. miestnakomunikácia
vybudovaných na uvedenýchparceliach -v súvislostis obytnýmsúboromIBV.2ORD.2.etapa
Nrákladyna vybudovanieinžinierskychsietía MK bude znášaťinvestor : RévayJozef.
Na dobu výstavby inžinierskychsietía MK bude uzatvorená nájomná zmluva medzi:
investorom(vlastníkč.l-RévayJozef) a vlastníkompozemkov(vlastník
č.2-NIKFINs.r.o.)a to na p.č.3|3l|4,324l|2v k.ú.Hrubý
Šur.
článok III.
Kúpnacena.
K vypracovaniutejtozmluvy nebolopožiadané
posudku.
o vy'pracovarieznaleckého
je na základedohody medzi predávajúcimia
Cena budúcichprevádzanýchnehnuteťnosti
kupujúcim:
Kúpnacenazabudúci predmetprevodu zaprevádzané:
pozemky :
1.A.predávajúci
č.1- l,.Euro slovom:jednoeuro
1.B.predávajtrci
č.2. l,-Euro slovom:jednoeuro

2.verejnývodovod :
predávajúci
č.1. l,.Euro slovom:jednoeuro
3.miestrra
komurrikácia:
predávajúci
č.l . l,.Euro

slovom:jedno euro

Kúpnacenabudeuhradenápredávajúcim
v deňpodpísaniakúpnejzmluvy v plnej ýške.
čHnok IV.
Osobitnéustanovenia.
1.Buducipredávajúci
ziároveňvyhlasujú,žeim je sáv pozemkudobre známy ažena
nehnutel'nostiachneviaznu žiadneťarchyani podlŽnosti .
2.Budúcikupujúci zároveřtvyhlasujú,
žeim je stavpozemkudobre zrrámy,ženapozemku
neviaznu žiadneťarchyani podlžnosti.
3.Nákladysúvisiaces prevodompredmetuzmluvy hradiabudúcipredávajúci..
4.Poplatky súvisiaces prevodompredmefuzmluvy hradiaúčastníói
zmluvy v zmysle platrrých
právnych predpisov.
ČHnokV.
Nadobudnutie vlastníctva
l. Budúcikupujúcinadobudnevlastrríctvok pozemku viiladom do katastranehnutelhostina
KatastrálnomtrradeBratislava ,Správekatastrav Senci .
Kúpnazmluva bude platrrádňompodpisu obomazmluvnými stranamia účinnádňompovolenia
vkladu.
čHnok VI.
Záverečnéustanovenia
l.Táto zm|uvanadobúda
platnosťdňompodpisuzrntuvnymistranami.
2.Akékoťvekzme4y a doplnky k tejto zrnluve súmožnélen na zál<ladepísomných
dodatkov
podpísanýchobomazmluvnými stranami.
Yďahy vypýajúce z tejtozmluvy 'neupravené
jej ustanoveniamisa riadia ustanoveniami
občianskehoztíkonníkav platnom znení.
Táto zmluvaje vy'hotovenáv 4 orgináloch- z|<toých3 obdrŽíbudúcipredávajúcia I obdrží
budúcikupujúci.
Zmluvnéstarny prehlasujú,žeobsahuzmluvy porozumeli,žetátonriuvabola uzawetá
slododne,určite,vátžne,
nie v tiesni anizanápadnenevýhodnýchpodmienoka na znak súhlasu
tuto zmluvu podpisujú.
V HrubomŠ,lry,
z+.os.20|2
Budúcipredávajúci:
1.RévayJozef
2.NIKFIN s.r.o.'RévayJ ozef,konate]]
Budúci kupujúci:
obec Hrubý Šú'
starosta- Ing.LadislavGujber
$$
!*Á

