
KÚPNA ZMLUVA

Doleuvedeného dňa podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších noviel uzavreli:

predávajúci:
zastúpený:
adresa:
IČO:
DIČ:
Bank. spoj.:
Č.ú.:

a

kupujúci:
zastúpený:
adresa:
IČO:
Bank:. spoj.:
Č.ú.:

takto:

••

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita
Illavná 1, 080 O 1 Prešov
00179205
2021283176
Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava, pobočka Prešov
0096293388/0900

Obec Juskova Voľa
RNDr. Pavlom Kaňuchom, starostom obce
Obecný úrad, 094 12 Juskova Voľa 82
00332453
Všeobecná úverová bank:a a.s. Bratislava, pobočka VÚB Vranov nad Topľou
23524632/0200

čl. l.

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, mimo iných aj parc. KN č. 205/6 -
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 100 m2 zapísanej na LV č. 248 k. ú. Juskova Voľa
pod B1.

čl. II.

Geometrickým plánom vyhotoviteľa FA. Stanislav Kmec - geodetické práce č. 40052150-
4/09 zo dňa 21.6.2009 bol z vyššie uvedenej parcely vytvorený die116 novovytvorenej parc.
KN č. 101/5 vo výmere 54 m2

, ktorý je predmetom tejto zmluvy.

čl.ill.

Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v čl. II tejto zmluvy za vzájomne dohodnutú
kúpnu cenu 43,02 EUR, slovom štyridsaťtri a 2/100 EUR, ktorá bude vyplatená v deň
podpísania tejto zmluvy.

čl. IV.

Kupujúci kupuje od predávajúceho nehnuteľnosť uvedenú v čl. II tejto zmluvy za dohodnutú
kúpnu cenu 43,02 EUR, slovom štyridsaťtri a 2/100 EUR, do svojho výlučného vlastníctva.



čl. V.

Predávajúci zoznámil kupujúceho so stavom nehnuteľnosti uvedenej v čl. II. tejto zmluvy
a prehlasuje, že na nej neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.

čl. VI.

Kupujúci sa so stavom nehnuteľnosti oboznámil na mieste samom a stav nehnuteľnosti je mu
dobre známy.

čl. VII.

K zmluvnému prevodu nehnuteľností podľa tejto zmluvy je prijatý súhlas Obecného
zastupiteľstva obce Juskova Voľa uznesením Č. B2/42 zo dňa 1.8.2009 a v zmysle čl. II Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Juskova Voľa prijatých uznesením Č. B 1/36 zo
dňa 14.3.2009.

čl. vm,
Účastníci zmluvy berú na vedomie, že účinnosť tejto zmluvy nastane jej vkladom do katastra
nehnuteľností na Katastrálnom úrade vo Vranove nad Topľou a preto súhlasia, aby bolo
v katastri nehnuteľností zapísané, že nehnuteľnosť uvedená v čl. II tejto zmluvy sa stala
vlastníctvom kupujúceho, Obce Juskova Voľa, IČO: 00332453, Obecný úrad, 094 Juskova
Voľa 82 - 1/1.

čl. IX.

O tomto právnom úkone bola táto kúpna zmluva napísaná zmluvnými stranami prečítaná,
nimi porozumená a znak súhlasu vlastnoručne podpísaná.

čl. X.

Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, ktoré všetky sú určené pre povolenie vkladu.

14 -09- 2009
V Prešove, dňa . V Juskovej Voli, dňa 19.8.2009

Obec JUSKOVA VOĽA
Obecný úrad
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kupujúci:


