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Kúpna zmluva

 

 

    

a

zmluva () zriaä-ení p-redknpného práva
číslo2006/0151

uz-atvorená V zmysle § 58811111151, § 602 a 111151. Občianskeho zákonníka
medzi1'1čast11ĺkmi:_ _ .

&PläAí/tfa ;a'u'fax ' . _ ;,2__~. j
' ”WWW“ .. ___3.1 F,--

1 Waz: Wang’afi'zxy 2 H “L(— I‘ I

1511111111._„_„„_._„___. _ . ĺĺůéýďť
Predávajúci: gmwmä _...„_ , „51
MESA'Í'G ILAVA ""

. HW ' :'(“ r. ' f

Sídlo: Mierové námestie 16/31: 0119 01 Ilava ' Ú 11am " :
vzastúpení: Ing.Pav-10.m Čierníkom, primátor N” 4333185 '- 4- '.
16:0- 00317 331, „011mm. .-x- / S
DIČ. 2020610911 _

Mk)“ ' “' 1151

( ďámj [ea iafěaä'v'ajůc'i 1'
. y

a “ '.

Kupuj'ůpio: , , \.
TRENČIANSK'É'Y SAMOSPRÁVNY KRAJ SO SIDLOM'V TRENCINE
Sídlo :'Hvie-z'dbslavova l, 9].] 50 Trenčín
vuzastůpení : MUDr. Pavlom Sedláčkmu, MPH, predsedom

[CO : 36126624
DIČ : 2021613275

( “alej len kupujúci )
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I.

Predévajfici‘ije výlučným vlastníkom nehnuteľností; a to»:
- pozemku parc. č. KN 900/1 - zastavané: ploqhy a=.nád'voria o výmere 7468 m2,

-' p'o-iemku parc. č. KN'900/3 » zastavané plochy a nádvoria o výmere 1073-1112,

~ pozemku. parc. č. KN 900/4 - zastavané pladby a nádvoma () výmere 136ml,

- budO‘Vy základnej škglly súp. č; 330 .na ul. Hviezdoslavova postavgnej na

pozemku par0.č.KN' 900/3, '

ktoré sa naehád'zqiú \; k. ú. Ilava a sú zapísané na' Správe katastra Ilava na LV č. 1500.

II.

Predávajúci predáva nehnuteľnosti špecifikované v článku I.. tejto zmluvy - pozemky parc.»

č. KN 900/1 — zastavaná plachy a nádvoria o výmere 7468 m2, pare. č. KN 900/3. — zastavané

plochy a nádvoria o výmere 1073 m2, parc. č. KN 900/4 '— zastavané. plochy anád'voria

o výmere 136 m2, budovu základnej škály 's'úp. č. 330" postavenú na pozamkwpaxc. č. KN

900/3, ktoré sa nachádzajú vk. ů'. Ilava a sú zapfsané-na Špráve katastra Ilava na LV č. 1500,

pričbm kupujúci tieto nehnuteľností do svojho ýýlučného vlastníctva kupuje.
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III.

Zmluvné strany stanovili kúpnu cenu za predmetné nehnuteľnosti dohodou vo Výškej;,0,0_

S_k/Q slovom : jedna Slovenskákomna ), ktorá je splatná v deň podpísania tejto zmluvy-

V: hotovosfi na účet predávajúcehb,

Správny poplatok za Vklad do kamna nelmuteľností sa zaväzuje uhradiť. predávajúci vo

výške 2x 2000,00 Sk, spolu 4.000,00 Sk.

IV.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach a vedľajších dojednani‘ach :

1. Kugujúci sa. zaväzuje predmcťné néhnutčľnosti využívať výlučne za účelom- uskutoč-

nenia výchovnavvzdälávacieho procesu stredných škôl v Zriaďovateľskej pôsobnosti Tren—

čianskeho Samosprávneho kraja.

Kupujúci sa zaväzuje- uskutočniť rékonštrukciu predmetnej nelmumľnosti — školy a pre—

sL’ahov-at’ obchodnú akadémiu so sídlom v Have do tejto nehnuteľno'šti najneskôr do

31.8.2007.

V prípade nededržania ktorákoľvek z uvedených podmienok sa zmĺuvné strany dohodli.

že- redáva'ú'c-i 'e 0,1'évnen' odsu’l it’ od te'l‘o zmhw '.J P 3’ D J y

V prípade; že sa kúpujúci rozhodne predmetné nelmuteľnosti predať, alebo inak scudziť

účastníci sa dohodli, Že sa zriaďuje predkupné právo ako vecné právo, ktoré pôsabí. aj vači

nástupcom kupujúceho. ktorým si predávajúci vyhradzuje, aby mu kupujúci ponúkol predmet

prevodu na predaj,; to za rovnakých. podmienok, za ktoých bol od-predaný kupujúcemu.

V prípade? že-k odstúpeniu od'tejto zmluvy príp. "k. uplatn'e'niu predkupného práva- dôjde p0

vložení iňvéští'c-ií za účelom rekonštrukcie budovy zo strany kupujúceho, predávajúci sa

zaväzuje uhradiť kupujúcemu preukázateľne vložené investície po odpočítaní odpisov.
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V.

. Predávajúci prehlasuje, že na predávaných nehnutélĺnostiach neviaznu žiadné dlhy, vecné

bremená ani iné právne povinnosti, aže oboználnil kupujúceho so stavo'm predávaných

nehnuteľností.

Kupujficii prehlasuje, že sa. O_bOZnämĺĺ so s‘taVom' predávaných nehnutel’nosti, tento je mu

známy a v tomto Stave ich kupuje.

Prevod nehnuteľností na. základe tejtp zmluvy schválilo Mestské Zasůlpíteľsťvo mesta.

Ilava m_s-vojom zasadnutídňa 15.11.2006 uznésenim č. 9/2006 pod bodom C — 11.. Sfýpis ?;

uznesenia tvorí neoddeliteľnú súčasť tej to zmluvy. '

Kúpa nehnuteľností na základe tajto zmluvy schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho

s_amospgáVneho kraja. 11a svojom zasadnutí dňa 25.10.2006 uznesením číslo 96/2006. Výpis

z. uznesenia tvorí neoddeliteľnú &úč'asť .tejto zmluvy.

VI.

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva 'bo‘i‘a spísaná na základe ich slobodnej aváž'nej

vôle, nie v tiesni ani za inak nápadhe nevýhodných podmienok, čo ná znak. súhlasu s jej

obsahom potvrdzujú svojimi podpismi.

Ptáva apovinn’osti vyplývajúce ztejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami

Občianskeho zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych'pred'pisov.

Zmluvné strany berú na vedomie, že-zmluva nadobudne účinnost“ vkladom dokumStm

nehnuteľností Správou kat'aS'U'a Ilava.

Návrh- na Vklad vlastníckeho práva podá predávaiůci do troch dní odo dňa podpísania tejto

kúpnej zmluvy zmluvnými snanami.

Tá-lo kúpna zmluva je vyhotovená v' šiestich rovnopísoch, ?; ktorých po jej podpísaní

zmluvnými stranami má každá platnosť originálu. Jeden rovnopis jc určený pre predávajúce-

ho ajeden pre kupujúceho, štyri rovnopi'sy. kúpnqi zmluvy predloží predávajúci Katastrálne-

mu úradu v Trenéina Správe katastra Haw: za účelom povolenia vkladu vlastníckeho práva v

prospech, kupujficeko. '

V Have? dňa 27.11.2006 V Trenčíne, d'ňa 24.11.2006

' Predávajúci : Kupujúci :
Mesto Ilava Trenčiansky samosprávny kraj

so sídlom, v Trenčíne
f _-,-

H 1.3 '-"-__‘_ -. ;

f'——_..-   
lug. Favorciemjk MUDrIP'avoJ semaéekfwn
prim átor mesta predseda
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