
Kúpna zmluva

(ďalej len „Zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

Predávajúci:

Titul, meno a priezvisko: Jožko Široký

Rodné priezvisko: Široký

Dátum narodenia: 01.01.2000

Bydlisko: Krátka 13, 905 01 Senica, Slovenská republika

Rodné číslo: 000101/1313

Štátna príslušnosť: SR

 

a manžel / manželka

Titul, meno a priezvisko: Evička Široká

Rodné priezvisko: Tenká

Dátum narodenia: 01.01.2000

Bydlisko: Krátka 13, 905 01 Senica, Slovenská republika

Rodné číslo: 000101/1314

Štátna príslušnosť: SR

 

(spolu ďalej len „Predávajúci“)

 

Kupujúci:

Obchodné meno: ABC, s.r.o.

Sídlo: Dlhá 13, 905 01 Senica, Slovenská republika

IČO: 12345678

Subjekt zapísaný v registri: Obchodný register OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 123/T

Štatutárny orgán: Stanko Mrkvička, konateľ

 

(ďalej len „Kupujúci“)
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Článok 2 Nehnuteľnosť, predmet Zmluvy

2.1. Predmetom právneho vzťahu je nasledovná nehnuteľnosť:

- stavba, súpisné číslo: 123, popis stavby rodinný dom, postavená na pozemku:

- pozemok, parcela registra C, parcelné číslo: 56789, druh pozemku zastavaná plocha a

nádvorie, o výmere 144 m 2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Senica; zapísaná na

liste vlastníctva číslo 1000, pre katastrálne územie Senica;

 

 
-  pozemok,   parcela   registra  C,   parcelné   číslo:   56789,   druh   pozemku   zastavaná

plocha a nádvorie, výmera 144 m 2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Senica,

zapísaný na liste vlastníctva číslo 1000, pre katastrálne územie Senica;

(spolu ďalej len „Nehnuteľnosť“).

2.2. Spoluvlastnícky podiel Predávajúcich na Nehnuteľnosti je 1 ⁄ 1 z celku.

2.3. Predmetom Zmluvy je  odplatný prevod vlastníckeho práva k  Nehnuteľnosti

z  Predávajúcich  na  Kupujúceho.

2.4. Predávajúci   týmto   predávajú   Kupujúcemu   Nehnuteľnosť   spolu   s   jej   súčasťami   a

príslušenstvom a Kupujúci Nehnuteľnosť kupuje a nadobúda do svojho výlučného

vlastníctva.

2.5. Predávajúci sú povinní Nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom  Kupujúcemu riadne a

včas odovzdať a previesť na  Kupujúceho vlastnícke právo k Nehnuteľnosti a Kupujúci

sa zaväzuje Nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom prevziať a riadne a včas zaplatiť 

Predávajúcim dohodnutú kúpnu cenu tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach

Zmluvy.
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