K ú p n a

z m l u v a

uzatvorená v zmysle ustanovenia §-u 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov
medzi:
Predávajúci: :

Kupujúci

Štefančík Ján, rod. Štefančík
nar. 10.11.1963 r. č.: 631110/6263
trvale bytom: Hlavná 45, 038 41 Trebostovo
(ďalej len predávajúci)
a

Obec Trebostovo
so sídlom: Hlavná 113, 038 41 Trebostovo
zastúpené: Ivanom Trimajom, starostom obce
IČO: 00316 954
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č.ú. 3002033002/5600
(ďalej len kupujúci)
takto:

Čl. I.
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností pre
okres Martin v katastrálnom území Trebostovo, na LV č. 304, pod B – pozemku parc. č. KN-C
164/2, orná pôda, o výmere 80 m2, dľa B v celosti.
Čl. II.
Predávajúci odpredáva a odovzdáva a kupujúci kupuje a preberá do výlučného vlastníctva
z nehnuteľnosti opísanej v čl. I. tejto zmluvy:
- novovytvorenú parc. č. KN-C 164/2 orná pôda o výmere 80 m2, k. ú. Trebostovo v
celosti, identifikovanú v geometrickom pláne vyhotovenom dňa 8.9.2006 pod č. 199/2006
firmou Geodet, Ing. Peter Horemuž, ul.Mudroňova 45, 036 01 Martin, IČO: 35075953
a overenom Správou katastra v Martine pod č. 602/06 dňa 27.10.2006
Čl. III.
1. Kúpna cena je stanovená v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trebostove
č. 1/2013/B/2 zo dňa 28.1.2013 na 1,00 eur, čo pri celkovej výmere 80 m2 predstavuje
sumu
1 eur, slovom: jedno euro.
2. Po dohode oboch zmluvných strán je kúpna cena splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy
a bude predávajúcemu vyplatená kupujúcimi v hotovosti.
Kupujúci pri podpise tejto kúpnej zmluvy predložia doklad o zaplatení celej kúpnej ceny
a odovzdajú ho predávajúcemu.
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Predávajúci: :

Kupujúci

Michalová Oľga r. Jančeková
nar. 4.11.1950
trvale bytom: Mudroňova 42, 036 01 Martin
(ďalej len predávajúci)
a

Obec Trebostovo
so sídlom: Hlavná 113, 038 41 Trebostovo
zastúpené: Ivanom Trimajom, starostom obce
IČO: 00316 954
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č.ú. 3002033002/5600
(ďalej len kupujúci)
takto:

Čl. V.
Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností pre
okres Martin v katastrálnom území Trebostovo, na LV č. 476, pod B – pozemku parc. č. KN-C
154/2, orná pôda, o výmere 57 m2, dľa B v celosti.
Čl. VI.
Predávajúca odpredáva a odovzdáva a kupujúci kupuje a preberá do výlučného vlastníctva
nehnuteľnosť opísanú v čl. I. tejto zmluvy:
- novovytvorenú parc. č. KN-C 154/2 orná pôda o výmere 57 m2, k. ú. Trebostovo v
celosti, identifikovanú v geometrickom pláne vyhotovenom dňa 8.9.2006 pod č. 199/2006
firmou Geodet, Ing. Peter Horemuž, ul.Mudroňova 45, 036 01 Martin, IČO: 35075953
a overenom Správou katastra v Martine pod č. 602/06 dňa 27.10.2006
Čl. VII.
1. Kúpna cena je stanovená v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trebostove
č. 1/2013/B/2 zo dňa 28.1.2013 na 1,00 eur, čo pri celkovej výmere 57 m2 predstavuje
sumu 1 eur, slovom: jedno euro.
2. Po dohode oboch zmluvných strán je kúpna cena splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy
a bude predávajúcemu vyplatená kupujúcimi v hotovosti.
Kupujúci pri podpise tejto kúpnej zmluvy predložia doklad o zaplatení celej kúpnej ceny
a odovzdajú ho predávajúcemu.
Predávajúci: :

Kupujúci

Lukášiková Viera r. Buociková
nar. 25.2..1950 r.č. 505225/135
trvale bytom: Za suchou pílou 40, 038 41 Trebostovo
(ďalej len predávajúca)
a

Obec Trebostovo
so sídlom: Hlavná 113, 038 41 Trebostovo
zastúpené: Ivanom Trimajom, starostom obce
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IČO: 00316 954
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č.ú. 3002033002/5600
(ďalej len kupujúci)
takto:
Čl. VIII.
Predávajúca je spoluvlastníčkou v 1/2 nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností pre
okres Martin v katastrálnom území Trebostovo, na LV č. 551, pod B – pozemku parc. č. KN-C
150/4, orná pôda, o výmere 57 m2, dľa B v 1/2.
Čl. IX.
Predávajúca odpredáva a odovzdáva a kupujúci kupuje a preberá do výlučného vlastníctva
nehnuteľnosť opísanú v čl. I. tejto zmluvy:
- novovytvorenú parc. č. KN-C 150/4 orná pôda o výmere 57 m2, k. ú. Trebostovo v
celosti, identifikovanú v geometrickom pláne vyhotovenom dňa 8.9.2006 pod č. 199/2006
firmou Geodet, Ing. Peter Horemuž, ul.Mudroňova 45, 036 01 Martin, IČO: 35075953
a overenom Správou katastra v Martine pod č. 602/06 dňa 27.10.2006, ako parcela 150/2.
Čl. X.
1. Kúpna cena je stanovená v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trebostove
č. 1/2013/B/2 zo dňa 28.1.2013 na 2,00 eur/m2, čo pri 50 % výmere z 57 m2 , t.j. 28,5
m2
predstavuje sumu 57 eur, slovom: päťdesiatsedem eur
2. Po dohode oboch zmluvných strán je kúpna cena splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy
a bude predávajúcemu vyplatená kupujúcimi v hotovosti.
Kupujúci pri podpise tejto kúpnej zmluvy predložia doklad o zaplatení celej kúpnej ceny
a odovzdajú ho predávajúcemu.
Predávajúca :

Buociková Jela r. Buociková
nar. 8.8.1946 r.č. 465808/764
trvale bytom: Trnovo 32, 038 41 Trnovo
(ďalej len predávajúca)
a

Kupujúci:

Obec Trebostovo
so sídlom: Hlavná 113, 038 41 Trebostovo
zastúpené: Ivanom Trimajom, starostom obce
IČO: 00316 954
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č.ú. 3002033002/5600
(ďalej len kupujúci)
takto:

Čl. XI.
Predávajúca je spoluvlastníčkou v 1/2 nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností pre
okres Martin v katastrálnom území Trebostovo, na LV č. 551, pod B – pozemku parc. č. KN-C
150/4, orná pôda, o výmere 57 m2, dľa B v 1/2.
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Predávajúca odpredáva a odovzdáva a kupujúci kupuje a preberá do výlučného vlastníctva
nehnuteľnosť opísanú v čl. I. tejto zmluvy:
- novovytvorenú parc. č. KN-C 150/4 orná pôda o výmere 57 m2, k. ú. Trebostovo v
celosti, identifikovanú v geometrickom pláne vyhotovenom dňa 8.9.2006 pod č. 199/2006
firmou Geodet, Ing. Peter Horemuž, ul.Mudroňova 45, 036 01 Martin, IČO: 35075953
a overenom Správou katastra v Martine pod č. 602/06 dňa 27.10.2006, ako parcela 150/2.
Čl. XIII.
1. Kúpna cena je stanovená v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trebostove
č. 1/2013/B/2 zo dňa 28.1.2013 na 2,00 eur/m2, čo pri 50 % výmere z 57 m2 , t.j. 28,5
2
m predstavuje sumu 57 eur, slovom: päťdesiatsedem eur
2. Po dohode oboch zmluvných strán je kúpna cena splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy
a bude predávajúcemu vyplatená kupujúcimi v hotovosti.
Kupujúci pri podpise tejto kúpnej zmluvy predložia doklad o zaplatení celej kúpnej ceny
a odovzdajú ho predávajúcemu.
Predávajúci: :

Lukášik Ľubomír r. Lukášik a Gabriela r. Murčeková
nar. 26.11. 1968
nar. 2.3.1972
trvale bytom: Štúrovo nám. 88/38, 036 01 Martin
(ďalej len predávajúci)
a

Kupujúci:

Obec Trebostovo
so sídlom: Hlavná 113, 038 41 Trebostovo
zastúpené: Ivanom Trimajom, starostom obce
IČO: 00316 954
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č.ú. 3002033002/5600
(ďalej len kupujúci)
takto:

Čl. XIV.
Predávajúci sú výlučnými vlastníkmi nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností pre
okres Martin v katastrálnom území Trebostovo, na LV č. 501, pod B – pozemku parc. č. KN-C
158/2, orná pôda, o výmere 83 m2, dľa B v celosti.
Čl. XV.
Predávajúci odpredávajú a odovzdávajú a kupujúci kupuje a preberá do výlučného
vlastníctva nehnuteľnosť opísanú v čl. I. tejto zmluvy:
- novovytvorenú parc. č. KN-C 158/2 orná pôda o výmere 83 m2, k. ú. Trebostovo v
celosti, identifikovanú v geometrickom pláne vyhotovenom dňa 8.9.2006 pod č. 199/2006
firmou Geodet, Ing. Peter Horemuž, ul.Mudroňova 45, 036 01 Martin, IČO: 35075953
a overenom Správou katastra v Martine pod č. 602/06 dňa 27.10.2006
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Čl. XVI.
1. Kúpna cena je stanovená v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trebostove
č. 1/2013/B/2 zo dňa 28.1.2013 na 1,00 eur, čo pri celkovej výmere 83 m2 predstavuje
sumu 1eur, slovom: jedno euro.
2. Po dohode oboch zmluvných strán je kúpna cena splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy
a bude predávajúcemu vyplatená kupujúcimi v hotovosti.
Kupujúci pri podpise tejto kúpnej zmluvy predložia doklad o zaplatení celej kúpnej ceny
a odovzdajú ho predávajúcemu.
Predávajúci: :

Kupujúci :

Lukášik Richard r. Lukášik a Michaela r. Jeťková,Mgr.
nar. 12.9.1974
nar. 29.2.1976
trvale bytom: Trebostovo 40, 038 41 Košťany nad Turcom
Ležiachov 32, 038 42 Príbovce
(ďalej len predávajúci)
a
Obec Trebostovo
so sídlom: Hlavná 113, 038 41 Trebostovo
zastúpené: Ivanom Trimajom, starostom obce
IČO: 00316 954
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č.ú. 3002033002/5600
(ďalej len kupujúci)
takto:

Čl. XVII.
Predávajúci sú výlučnými vlastníkmi nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností pre
okres Martin v katastrálnom území Trebostovo, na LV č. 371, pod B – pozemku parc. č. KN-C
156, orná pôda, o výmere 1152 m2, dľa B v celosti.
Čl. XXVIII.
Predávajúci odpredávajú a odovzdávajú a kupujúci kupuje a preberá do výlučného
vlastníctva nehnuteľnosť opísanú v čl. I. tejto zmluvy:
- novovytvorenú parc. č. KN-C 156/2 orná pôda o výmere 46 m2, k. ú. Trebostovo v
celosti, identifikovanú v geometrickom pláne vyhotovenom dňa 8.9.2006 pod č. 199/2006
firmou Geodet, Ing. Peter Horemuž, ul.Mudroňova 45, 036 01 Martin, IČO: 35075953
a overenom Správou katastra v Martine pod č. 602/06 dňa 27.10.2006
Čl. XIX.
1. Kúpna cena je stanovená v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trebostove
č. 1/2013/B/2 zo dňa 28.1.2013 na 1,00 eur, čo pri celkovej výmere 46 m2 predstavuje
sumu 1 eur, slovom: jedno euro.
2. Po dohode oboch zmluvných strán je kúpna cena splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy
a bude predávajúcemu vyplatená kupujúcimi v hotovosti.
Kupujúci pri podpise tejto kúpnej zmluvy predložia doklad o zaplatení celej kúpnej ceny
a odovzdajú ho predávajúcemu.
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Predávajúci: :

Kupujúci:

Saksa Vladimír, r. Saksa
nar. 15.12.1973
trvale bytom: Hlavná 54, 038 41 Trebostovo
(ďalej len predávajúci)
a

Obec Trebostovo
so sídlom: Hlavná 113, 038 41 Trebostovo
zastúpené: Ivanom Trimajom, starostom obce
IČO: 00316 954
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č.ú. 3002033002/5600
(ďalej len kupujúci)
takto:

Čl. XX.
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností pre
okres Martin v katastrálnom území Trebostovo, na LV č. 49, pod B – pozemku parc. č. KN-C
145/2, orná pôda, o výmere 81 m2, dľa B v celosti.
Čl. XXI.
Predávajúci odpredáva a odovzdáva a kupujúci kupuje a preberá do výlučného vlastníctva
nehnuteľnosť opísanú v čl. I. tejto zmluvy:
- novovytvorenú parc. č. KN-C 145/2 orná pôda o výmere 81 m2, k. ú. Trebostovo v
celosti, identifikovanú v geometrickom pláne vyhotovenom dňa 8.9.2006 pod č. 199/2006
firmou Geodet, Ing. Peter Horemuž, ul.Mudroňova 45, 036 01 Martin, IČO: 35075953
a overenom Správou katastra v Martine pod č. 602/06 dňa 27.10.2006
Čl. XXII.
1. Kúpna cena je stanovená v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trebostove
č. 1/2013/B/2 zo dňa 28.1.2013 na 2,00 eur/m2, čo pri celkovej výmere 81 m2
predstavuje sumu 162,- eur, slovom: stošesťdesiatdva eur.
2. Po dohode oboch zmluvných strán je kúpna cena splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy
a bude predávajúcemu vyplatená kupujúcimi v hotovosti.
Kupujúci pri podpise tejto kúpnej zmluvy predložia doklad o zaplatení celej kúpnej ceny
a odovzdajú ho predávajúcemu.
Predávajúci: :
Buociková Darina, r. Hnilicová
nar. 16.5.1947 r.č.475516/776
trvale bytom: Hlavná 55, 038 41 Trebostovo
(ďalej len predávajúca)
a
Kupujúci:

Obec Trebostovo
so sídlom: Hlavná 113, 038 41 Trebostovo
zastúpené: Ivanom Trimajom, starostom obce
IČO: 00316 954
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č.ú. 3002033002/5600
(ďalej len kupujúci)
takto:
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Čl. XXIII.
Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností pre
okres Martin v katastrálnom území Trebostovo, na LV č. 239, pod B – pozemku parc. č. KN-C
143/2, orná pôda, o výmere 105 m2, dľa B v celosti.
Čl. XXIV.
Predávajúca odpredáva a odovzdáva a kupujúci kupuje a preberá do výlučného vlastníctva
nehnuteľnosť opísanú v čl. I. tejto zmluvy:
- novovytvorenú parc. č. KN-C 143/2 orná pôda o výmere 105 m2, k. ú. Trebostovo v
celosti, identifikovanú v geometrickom pláne vyhotovenom dňa 8.9.2006 pod č. 199/2006
firmou Geodet, Ing. Peter Horemuž, ul.Mudroňova 45, 036 01 Martin, IČO: 35075953
a overenom Správou katastra v Martine pod č. 602/06 dňa 27.10.2006
Čl. XXV.
1. Kúpna cena je stanovená v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trebostove
č. 1/2013/B/2 zo dňa 28.1.2013 na 2,00 eur/m2, čo pri celkovej výmere 105 m2
predstavuje sumu 210 eur, slovom: dvestodesať eur.
2. Po dohode oboch zmluvných strán je kúpna cena splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy
a bude predávajúcemu vyplatená kupujúcimi v hotovosti.
Kupujúci pri podpise tejto kúpnej zmluvy predložia doklad o zaplatení celej kúpnej ceny
a odovzdajú ho predávajúcemu.

Predávajúci: :

Kupujúci

Janček Ľubomír, r. Janček
nar. 27.2.1970 r. č.: 700227/7898
trvale bytom: Trebostovo 61, 03 41 Trebostovo
(ďalej len predávajúci)
a

Obec Trebostovo
so sídlom: Hlavná 113, 038 41 Trebostovo
zastúpené: Ivanom Trimajom, starostom obce
IČO: 00316 954
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č.ú. 3002033002/5600
(ďalej len kupujúci)
takto:

Čl. XXVI.
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností pre
okres Martin v katastrálnom území Trebostovo, na LV č. 78, pod B – pozemku parc. č. KN-C
130/4, záhrady, o výmere 43 m2, dľa B v celosti.
Čl. XXVII.
Predávajúci odpredáva a odovzdáva a kupujúci kupuje a preberá do výlučného vlastníctva
z nehnuteľnosti opísanej v čl. I. tejto zmluvy:
- novovytvorenú parc. č. KN-C 130/4 záhrady o výmere 43 m2, k. ú. Trebostovo v
celosti, identifikovanú v geometrickom pláne vyhotovenom dňa 19.2.2008 pod č. 57/2008
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firmou Geodet, Ing. Jozef Lauček, Štiavnická cesta 46, 038 52, IČO: 35075988 a overenom
Správou katastra v Martine pod č. 193/08 dňa 15.4.2008 ako 130/3
Čl. XXVIII.
1. Kúpna cena je stanovená v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trebostove
č. 1/2013/B/2 zo dňa 28.1.2013 na 1,00 eur, čo pri celkovej výmere 43 m2 predstavuje
sumu 1eur, slovom: jedno euro.
2. Po dohode oboch zmluvných strán je kúpna cena splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy
a bude predávajúcemu vyplatená kupujúcimi v hotovosti.
Kupujúci pri podpise tejto kúpnej zmluvy predložia doklad o zaplatení celej kúpnej ceny
a odovzdajú ho predávajúcemu.

Predávajúci: :

Kupujúci:

Druschel Miroslav, r. Druschel
nar. 13.9.1971 r. č.: 710913/789
trvale bytom: Trebostovo 62, 038 41 Trebostovo
(ďalej len predávajúci)
a

Obec Trebostovo
so sídlom: Hlavná 113, 038 41 Trebostovo
zastúpené: Ivanom Trimajom, starostom obce
IČO: 00316 954
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č.ú. 3002033002/5600
(ďalej len kupujúci)
takto:

Čl. XXIX.
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností pre
okres Martin v katastrálnom území Trebostovo, na LV č. 426, pod B – pozemku parc. č. KN-C
128, orná pôda, o výmere 1708 m2, dľa B v celosti.
Čl. XXX.
Predávajúci odpredáva a odovzdáva a kupujúci kupuje a preberá do výlučného vlastníctva
z nehnuteľnosti opísanej v čl. I. tejto zmluvy:
- novovytvorenú parc. č. KN-C 128/2 orná pôda o výmere 69 m2, k. ú. Trebostovo v
celosti, identifikovanú v geometrickom pláne vyhotovenom dňa 19.2.2008 pod č. 57/2008
firmou Geodet, Ing. Jozef Lauček, Štiavnická cesta 46, 038 52, IČO: 35075988 a overenom
Správou katastra v Martine pod č. 193/08 dňa 15.4.2008
Čl. XXXI.
1. Kúpna cena je stanovená v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trebostove
č. 1/2013/B/2 zo dňa 28.1.2013 na 1,00 eur, čo pri celkovej výmere 69 m2 predstavuje
sumu 1 eur, slovom: jedno euro.
2. Po dohode oboch zmluvných strán je kúpna cena splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy
a bude predávajúcemu vyplatená kupujúcimi v hotovosti.
Kupujúci pri podpise tejto kúpnej zmluvy predložia doklad o zaplatení celej kúpnej ceny
a odovzdajú ho predávajúcemu
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Predávajúci:

Kupujúci:

Knoth Martin, r. Knoth
nar. 21.5.1976 r. č.: 760521/791
trvale bytom: Trebostovo 143, 038 41 Trebostovo
(ďalej len predávajúci)
a
Obec Trebostovo
so sídlom: Hlavná 113, 038 41 Trebostovo
zastúpené: Ivanom Trimajom, starostom obce
IČO: 00316 954
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č.ú. 3002033002/5600
(ďalej len kupujúci)
takto:

Čl.XXXII.
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností pre
okres Martin v katastrálnom území Trebostovo, na LV č. 367, pod B – pozemku parc. č. KN-C
125, orná pôda, o výmere 2929 m2, dľa B v celosti.
Čl. XXXIII.
Predávajúci odpredáva a odovzdáva a kupujúci kupuje a preberá do výlučného vlastníctva
z nehnuteľnosti opísanej v čl. I. tejto zmluvy:
- novovytvorenú parc. č. KN-C 125/2 orná pôda o výmere 106 m2, k. ú. Trebostovo v
celosti, identifikovanú v geometrickom pláne vyhotovenom dňa 19.2.2008 pod č. 57/2008
firmou Geodet, Ing. Jozef Lauček, Štiavnická cesta 46, 038 52, IČO: 35075988 a overenom
Správou katastra v Martine pod č. 193/08 dňa 15.4.2008
Čl. XXXIV.
1. Kúpna cena je stanovená v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trebostove
č. 1/2013/B/2 zo dňa 28.1.2013 na 1,00 eur, čo pri celkovej výmere 106 m2 predstavuje
sumu 1 eur, slovom: jedno euro.
2. Po dohode oboch zmluvných strán je kúpna cena splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy
a bude predávajúcemu vyplatená kupujúcimi v hotovosti.
Kupujúci pri podpise tejto kúpnej zmluvy predložia doklad o zaplatení celej kúpnej ceny
a odovzdajú ho predávajúcemu.

Predávajúci: :

Kupujúci

Školíková Želmíra, r. Školíková
nar. 3.7.1949 r. č.: 495703/279
trvale bytom: Trebostovo 64, 038 41 Trebostovo
(ďalej len predávajúci)
a

Obec Trebostovo
so sídlom: Hlavná 113, 038 41 Trebostovo
zastúpené: Ivanom Trimajom, starostom obce
IČO: 00316 954
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č.ú. 3002033002/5600
(ďalej len kupujúci)
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takto:
Čl. XXXV.
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností pre
okres Martin v katastrálnom území Trebostovo, na LV č. 148, pod B – pozemku parc. č. KN-C
120/3, orná pôda, o výmere 108 m2, dľa B v celosti.
Čl. XXXVI.
Predávajúci odpredáva a odovzdáva a kupujúci kupuje a preberá do výlučného vlastníctva
z nehnuteľnosti opísanej v čl. I. tejto zmluvy:
- novovytvorenú parc. č. KN-C 120/3 orná pôda o výmere 108 m2, k. ú. Trebostovo v
celosti, identifikovanú v geometrickom pláne vyhotovenom dňa 19.2.2008 pod č. 57/2008
firmou Geodet, Ing. Jozef Lauček, Štiavnická cesta 46, 038 52, IČO: 35075988 a overenom
Správou katastra v Martine pod č. 193/08 dňa 15.4.2008
Čl. XXXVII.
1. Kúpna cena je stanovená v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trebostove
č. 1/2013/B/2 zo dňa 28.1.2013 na 1,00 eur, čo pri celkovej výmere 108 m2 predstavuje
sumu 1 eur, slovom: jedno euro.
2. Po dohode oboch zmluvných strán je kúpna cena splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy
a bude predávajúcemu vyplatená kupujúcimi v hotovosti.
Kupujúci pri podpise tejto kúpnej zmluvy predložia doklad o zaplatení celej kúpnej ceny
a odovzdajú ho predávajúcemu.

Predávajúci: :

Mackurová Mária, r. Mackurová
nar. 24.8.1977 r. č.: 775824/7904
trvale bytom: Trebostovo 49, 038 41 Trebostovo
Mackura Miroslav, r. Mackura
nar. 24.1.1973, r.č. 730124/7679
trvale bytom Gorkého 1057/17, 036 01 Martin
Mackura Emil, r. Mackura
nar. 18.12.1970, r.č. 701218/7919
trvale bytom Trebostovo 65, 038 41 Trebostovo
(ďalej len predávajúci)
a

Kupujúci:

Obec Trebostovo
so sídlom: Hlavná 113, 038 41 Trebostovo
zastúpené: Ivanom Trimajom, starostom obce
IČO: 00316 954
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, č.ú. 3002033002/5600
(ďalej len kupujúci)
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takto:
Čl. XXXVIII.
Predávajúci sú výlučnými vlastníkmi nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností pre
okres Martin v katastrálnom území Trebostovo, na LV č. 97, pod B – pozemku parc. č. KN-C
116/2, orná pôda, o výmere 41 m2, dľa B v celosti.
Čl. XXXIX.
Predávajúci odpredávajú a odovzdávajú a kupujúci kupuje a preberá do výlučného
vlastníctva z nehnuteľnosti opísanej v čl. I. tejto zmluvy:
- novovytvorenú parc. č. KN-C 116/2 orná pôda o výmere 41 m2, k. ú. Trebostovo v
celosti, identifikovanú v geometrickom pláne vyhotovenom dňa 19.2.2008 pod č. 57/2008
firmou Geodet, Ing. Jozef Lauček, Štiavnická cesta 46, 038 52, IČO: 35075988 a overenom
Správou katastra v Martine pod č. 193/08 dňa 15.4.2008
Čl. XL.
1. Kúpna cena je stanovená v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trebostove
č. 1/2013/B/2 zo dňa 28.1.2013 na 1,00 eur, čo pri celkovej výmere 41 m2 predstavuje
sumu 1 eur, slovom: jedno euro.
2. Po dohode všetkých zmluvných strán je kúpna cena splatná v deň podpisu kúpnej
zmluvy a bude predávajúcim vyplatená kupujúcimi v hotovosti.
Kupujúci pri podpise tejto kúpnej zmluvy predložia doklad o zaplatení celej kúpnej ceny
a odovzdajú ho predávajúcim.

Čl. XLI.
Prevod nehnuteľnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy bol schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva v Trebostove č. 1/2013, konanom dňa 28.1.2013
Čl.XLII.
1. Predávajúci prehlasuje, že kupujúcich oboznámil so skutočnosťou, že v odpredávanom
pozemku
je vedená trasa NN el. siete
2. Kupujúci podpisom tejto zmluvy berú na vedomie, že boli oboznámení so skutočnosťami
uvedenými
v ods. 1 tohto článku zmluvy a zaväzujú sa dodržiavať všetky povinnosti a obmedzenia s tým
súvisiace.

Čl. XLIII.
Predávajúci prehlasuje, že prevádzaná nehnuteľnosť je jeho vlastníctvom.
Kupujúci prehlasujú, že im je známy stav prevádzanej nehnuteľnosti.

Čl. XLIV.
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad do katastra nehnuteľností predloží výlučne
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kupujúci, po podpísaní tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami a uhradenia kúpnej ceny
v zmysle článku III. bod 2. tejto zmluvy.
Čl. XLV.
1. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Trebostovo.
Vecnoprávne účinky vyplývajúce z tejto zmluvy nastávajú dňom právoplatného
rozhodnutia
Katastrálneho úradu Žilina, Správa katastra Martin o povolení vkladu vlastníckeho práva do
katastra
nehnuteľností. Týmto dňom prechádzajú na kupujúcich všetky úžitky, práva a povinnosti
spojené
s nadobudnutou nehnuteľnosťou.
2. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. XLVI.
1. Kúpna zmluva je spísaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva budú zaslané na Správu
katastra
Martin za účelom vkladu do katastra nehnuteľností, jeden rovnopis dostane kupujúci a
jeden
predávajúci. Správa katastra zašle každému účastníkovi konania rovnopis rozhodnutia
o povolení
vkladu.
2. Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak , spravuje sa právny vzťah medzi zmluvnými
stranami
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie
je ničím
obmedzená, zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok a
na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
V Trebostove dňa 27.2.2013
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Štefančík Ján .........................................................
Michalová Oľga.......................................................
Lukášiková Viera ....................................................
Buociková Jela ........................................................
Lukášik Ľubomír ....................................................
Lukášiková Gabriela ...............................................
Lukášik Richard .....................................................
Lukášiková Michela ................................................
Saksa Vladimír .......................................................
Buociková Darina ...................................................
Janček Ľubomír ......................................................
Druschel Miroslav ...................................................
Knoth Martin .........................................................
Školíková Želmíra ...................................................
Mackurová Mária ...................................................
Mackura Miroslav ..................................................
Mackura Emil ........................................................

Kupujúci:

Obec Trebostovo ...................
Ivan Trimaj starosta obce

