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Kúpna zmluva č.2212014

Rímskokatolícka cirkev farnosť krásna nad Hornádom

Zastípená: Mgr. Pavel Kaminský, farár

Sídlo: Žiacka 17, 040 18 Košice - Krásna

tČo: :1998186

Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa a. s. , č. it.0449688650/0900

ako predávajúci na strane jednej (d'alej len,,Predávajúci")

a

Mestská časť košice - krásna

Sídlo: Opátska 1 8, 040 18 Košice - Krásna

Zastúpená: Ing. Vladimír Saxa, starosta

tčo: oooqtozo

DIČ:2021186860

bankové spojenie: PRIMA banka a. s., č. ú:040279500215600

ako kupujúci na strane druhej (d'alej len,,Kupujúci" a spolu s Predávajúcim ďalej len,,Zmluvné

strany")

uzatvárajú v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto

k úpnu zmluv u (d'alej len,,Zmluva") :

článok I.

úvodné ustanovenie

Predávajúci je ýlučným vlastníkom nehnutelhosti, zapísaných v katastri nehnutelhostí Slovenskej

republiky, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Košiciach, na liste vlastníctva č.6482,

pre katastrálne územie: Krásna, Obec: Košice - Krásna, Okres: Košice IV, a to pozemku - parcela

registra,,C", parcelné číslo, 10304 trvalé trávne porasty, o ýmere 131468 m2,

(d'alej len,,Nehnutel'nost"' alebo,,Predmet kúpy").

čIánok II.

Predmet Zmluvy

Touto Zmluvou Predávajúci predáva zo svojho ýlučného vlastníctva Kupujúcemu časť parcely, ktorá



j e rl4vorená oddelením z Parcely registra ,,C" číslo parcely 10304 - ako novovltvorená parcela číslo :
1030412 vo výmere 238 m2, trvalé trávne porasty, v zmysle geometrického plánu na oddelenie

Pozemku Č. 28l20I4 vyhotoveného firmou GEOTREND KÓszaga Július, Gemerská 14, 0401l
KoŠice, lČO: tllSl828 zo dňa 3|.3. 2014 vedenú na mapovom liste č. V. Ida 3-2124, a to za
dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Článku III. Zmluly a Kupujúci ich kupuje od predávajúceho do
sr ojho výlučného vlastníctva, za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku III. Zmluvy.

čtánok III.

Kúpna cena a spósob jej zaptatenia

1. Dohodnutá kúPna cenaZa predaj Predmetu kúpy predstavuje sumu vo ýške 7854,- Eur (slovom
sedemtisícosemstoPáťdesiatŠtyri Eur) [pred|ým v texte a ďalej len ,,Kúpna cena,,], ktorá bude
zaPlaÍená Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na jeho účet uvedený v záhlavíKúpnej zmlul1l,
a to Po PodPise tejto zmluvY, najneskór však do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
inak je predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

2. Zmluvné strany potvrdzujÚ, Že KÚpnu cenu uvedenú v bode 1 dohodli v súlade s ust, § 589
o b č ian skeh o zákonníka.

čtánok IV.

Osobitné dojednania Zmluvných strán
l. Zmluvné stranY sa zavázujú pravdivo informovať o dóleži!ých otázkach prevodu predmetu kúpy
podl'a Zmluvy, ato vrátane lyhlásení uvedených nižšie.

2. Zmluvné stranY Prehlasujú, že ich zmluvná volhosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe

žiadne okolnosti, ktoré by túto volhosť obmedzovali.

3. Predávajúci Prehlasuj e, že 1e oprávnený s Nehnutelhosťami nakladať v plnom rozsahu. Predávajúci

Prehlasuje, Že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov verejnej sprár.y, ani

Žiadne zmluly alebo dohody, v dósledku ktorych by bolo alebo by mohlo byť vlastnícke právo

Predávajúceho k Nehnutelhostiam a\fmkol'vek spósobom obmedzené alebo ohrozené, alebo by
obmedzovali alebo mohli obmedzovať ich právo nakladať s Nehnutelhosťami a podl,a Zmluvy.
Predávajúci Prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba (osoby) uplatňovala akékoťvek
právo z akéhokoliek titulu k Nehnutel'nostiam.

-{. Predávajúci d'alej Prehlasuje, že jeho vlastnícke právo k Nehnutel'nostiam nie je ničím obmedzené

a na Nehnutelhostiach neviaznu žiadne záložné práva, vecné bremená, ťarchy, dlhy, nájom né práva a
ani Žiadne iné Práva (nároky) tretích osób s výnimkou práva blirualého nájomcu bezodplatne brať
Úrodu a r,ykonávat' pol'nohospodárske práce s {ým spojené do 31.12.2014, s ktoým predávajúci
ukončil nájom k 19.5.2014, čo kupujúci berie na vedomie.

5. Zmluvné Stran}' Prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by malt za následok
nePlatnosť Zmlur1'. alebo by mohli ohrozit' platnosť Zmluvy alebo riadne plnenie ich povinností



a záv'ázkov podl'a Zmluvy .

6. Predávajúci prehlasuje, že na Nehnutelhosti neuzavrel s akoukoltek tretbu osobou žiadnu kúpnu

zmluvu, darovaciu zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve ani inú zmluvu, ktorou by sa zaviazal previesť

vlastnícke práva k Nehnutelhostiam, nájomnú zmluvu ako ani žiadnu inú zmluvu s treťou osobou a

neexistuje žiadna listina obmedzujúca jeho vlastnícke alebo užívacie právo k Nehnutelhostiam.

7. Predávajúci prehlasuje, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nebolo povolená

reštnrkturalizácia, nebolo voči nemu zaěaté konkurzné konanie, nebol podaný návrh na

reštnrkturalizáciu a ani nebol podaný návrh na exekučné konanie, nieje v predížení.

8. Ak sa preukáže nepravdivosť niektorého z vyhlásení daného niektorou Zmluvnou stranou v Zmluve
alebo ak niektorá Zmluvná strana poruší niektoru z povinností uvedených v Zmluve, zavázuje sa

nahradiť druhej Zmluvnej strane škodu v celom rozsahu, ktorá dotknutej strane vznikla. Právo

dotknutej Zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy qým nie je dotknuté.

9. Poplatky spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostí uhradia

Zmluvné strany spoloěne rovnakým podielom.

článok V.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu kúpy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k Predmetu kúpy do katastra

nehnutelhostí v prospech Nadobúdatel'a na základe Zmluvy podajú príslušnému katastrálnemu odboru

Okresného úradu v deň podpísania Zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany beru na vedomie, že podpísaním Zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané

az do roáodnutia príslušného katastrálneho odboru Okresného úradu o povolení alebo zamietnutí

r kladu vlastníckeho práva k Predmefu kúpy v prospech Kupujúceho.

3. Zmluvné strany beru na vedomie, že vlastnícke právo k Predmetu kúpy nadobudne Kupuj úci až

r-kladom do katastra nehnutelhostí vedeného príslušným katastrálnym odborom Okresného úradu a

prár-ne účinky vkladu do katastra nehnutelhostí vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia

pdslušného katastrálneho odboru Okresného úradu ojeho povolení.

{. V pfipade, ak by katastrálny odbor Okresného úradu roáodol o zamietnutí alebo o zastavení

konania o návrhu na vklad vlastníckeho do katastra nehnutelhostí podl'a Zmluvy v prospech

Kupujúceho, zrnluvné strany sú povinné podpísať novú zmluvu o prevode vlastníckeho práva k

Hmetu kúpy za podmienok dojednanýchv Zmluve.

5. .{lt príslušný katastrálny odbor Okresného úradu preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho

prár'a do katastra nehnutelhostí podl'a Zmluvy v prospech Kupujúceho, zmluvné strany sú povinné

p,os§tnúť súčinnosť druhej zmluvnej strane a odstrrániť nedostatky Zmluvy a návrhu na vklad

r lastníckeho práva do katastra nehnutelhostí, prípadne jeho príloh.



Clánok VI.

záverečné ustanovenia

7, Zmluvné stranY PodPisom Zmluvy zároveň potvrdzujú, že sú oprávnené s Nehnutelhostami
disPonovat', PrávnY Úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vóle sú hodnoverné, dostatočne
zrozumitelhé a ich zmluvná volhosť nie je niěím obmedzená.

2-zmenazmluvy jemožná len písomnou dohodou zmluvných strán.

3, Vo veciach neuPravených Zmluvou sa zmluvný vďah spravuje príslušnými ustanoveniami
r,šeobecne závitzný ch právnych predpisov.

-Í,Neoddelitelhou súČastbu tejto zmluvy je qýpis uznesenia miestneho zastupitel,swa o schválení kúpy
nehnutelhosti.

-<, Kupujúci je povinný zabezpeěiť zverejnenie tejto zmluvy v súlade s § 47a občianskéh o zákonníka a
.i5a ákona ě.2ll/2000 Z. z.

6, Táto zmluva Podlieha schváleniu Rímskokatolíckou cirkvou Arcibiskupstvo Košice formou
x-hvalbvacej doloŽky, ktorá je neoddelitelhou súčastbu a podmienkou účinnosti.
-, Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sěasti platné alebo účinné alebo neskór stratia
Platnosť alebo ÚČinnost', nie je tým dotknutá platnosť alebo úěinnosť ostatných ustanovení. Namiesto
nePlatných alebo neúČinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právnaúprava, ktorá,

Pokial' je to Právne moŽné, sa Čo najviac približuje zmyslu a úěelu Zmluvy, pokial' pri uzatváraní
Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

8, Zmluva je vYhotovená v Piatich rovnopisoch, a to dva rovnopisy pre príslušný katastrálny odbor
Okresného Úradu, jeden rovnopis pre Predávajúceho ajeden rovnopis pre Kupujúceho ajeden pre
fumskokatolícku cirkev Arcibiskupstvo Košice.

9, ÚČinkT Prevodu vlastníckeho práva k Predmefu kúpy podl'a Zmluvynastávajú dňom právoplatnosti
rozhodnutia katastrálneho odboru Okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho k predmetu kúpy do katastra nehnutelhostí v slovenskej republike.
-, Zmluvné stranY vYhlasujÚ, Že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú , že Zm|uva je zrozumiteťná a
urČitá a q'jadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vól'u, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne
nerjhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

t.'_,' i'J.Á (\ ly lj J J t l/J\ ...............,...;.., Ona .........,..:......,.:. /'/

P@ávajúci: Kupujúci:

meno a meno a priezvisko/obch
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IJznesenie
Miestneho zastupitel'stva Mestskej časti Košice - Krásnazo dňa 15.mája2014

:. \"'l nlinloriadneho zasadnutia

--_.,_,:.J1 S\R č.-+01l1990 Z.z. v znení

číslo : 353
*-1_.:-.:ltel'str o i Košiciaclr - Krásnej,.:_.._]; č. ]79 20l0 Z.z. o obecnom

: ]:-_:3: a doplŇo,,,a Štatútu mesta

schral'uje

čísla 1039!l? vo výmere 238 m', k.ú. Krásna, okres Košice IV.;i;ffiT.i[H,:]..-.l ]7 ílln 1Q w^x:^^ tz z
. v r. r.ll1lU5[ .§

:].]:',;.,91O_ 
l8 Košice-\.1rnt za účelonr urniestnenia podzemného VN, r.;_ite lBV Záhurnnie a zriadenia verejne.j zelene

Ing. Vladinlír Saxa
StaroSta

podpísal dňa i5. má.ia2011



w Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupsťvo košiceE Hlavná 28,04'],83 Košice
a 055 / 6828 1 1 1 E 055/ 6 828 211, e-mail: moderator@abuke.sk

s CHVAIOVACIA oor, ožx.q, nívrsroxaror,ícxu CIRKvI ARCIBISKUpsTV'
KoSICE

č. 5112860 zo dňa 20.5.2014

Kúpnu zmluw zo dňa2}.s.2}l4uzatvorenú medzi:

Rímskokaúolícka cirkev, farnosť Krásna
so sídlom: Žiacka 17, 040 ís roli..-- Krásna

tČo: :19 981 86
zastúpená: Mgr. Pavel Kaminský, farár

a

Mestská čast'Košice - Krásna
so sídlom: Opátska 18, 040 18 Košice - Krásna

tČo: ooo 9l0 20
zastúpená: Ing. Vladimír Saxa, staíosta

schval'uiem

V Košiciach dňa 20. mája

l
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