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1. Predávajúci:
So sídlom:
IČO:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Zastúpená:

Obec Kaluža
Kuluža, 07236. okres Michalovce
325295
DEXl4 banka, a.s.
421 883 600115600
Ing . Ján Čuchran, starosta obce

2. Kupujúca: [lubomíra Rosoctiáčová, rodená Rosocháčová,
narodená r.č.:
trvale bytom •.Š'te.ťúllikova 37, lFl OJ Michutovce

as»ok 1.
Úmt/né ustanovenia

1. Predávajúcije vvlttčnym vlastnikom nehnuteľnosti nachádzaiúcei sa l' obci Kaluža, okres
Michalovce. zapisanej 17([ liste vlastníctva č :: ŕ _' F<!(!C:IlOJll Katustralnym úradom
II Košiciach. Správa katastra Michalovce uu !Y[í'Ce!I' registra "C '', ako pozemok
parcelné čisto 508/1. druh pozentku Ostatné ploch)' {) vymere 22 5/'?5 iii l , kauistrálne
územie Kaluža II podiele 1.:J. '

3. Za účelom prevodu vlastnickeho prúva k častiam nehnuteľnosti oznaceuych F (~L.l ot/s. l
teito zmluvy hol vyhotoveni gťomťfl'iCA)" plán čisto 36183415-/38/::0ll zo df1a 3,8.2011
.....-ypracovany spolocnosťou GEOSPOL EAST s.r.o.. ul. Sama Chalúpku j8,
(J7j Ol Michalovce na určenie vlastnickeho prá va k pozemkom C KN p.č. 5íh'\',:-IU9, úradne
overeny Katastrálnym úradom v Kosiciuch. Sprtivou kotastra Hicholovce dna 3.8.2011
pod č. Gl- 37j:'20!! /d'ale] len" geomdrickj'plán".

4. Predmetnvni gecnnetrickym plánom boli vytvorené, resp. novozameruné:
b) parcela č. 508/409. druh pozemku Ostatné plochy o vymere 1130 m2, ktorá hola
vvtvorena odčlenením z pôvodnej parcely 50g/1,

(,{ánok ll.
Predmet zmluvy

Predávaiúci lO11tO zmluvou rrcdavu kupuiúcei nehnuteľnosť uvedenú vcl: l. ods -l pism.
~, 1 ,. - ./

b), t.j. novovvtvoreuu para/u Č. SOS1299, druh pozemku Ostatné plochy () vymere
l l:JfI 2, ". 'i!' ' , '/ ' ' , 1 -t r A I .
'. .)(1 I1l , taora bola na zataaae g,e(llJieli'lCKe/l0 ptanu vytvorena oactenenun .: povoauej
parcely 508/1 ff kupujúca túto nehnuteľnusť od predávajúceho kupuje do svo/ho
vvlučného vlastníctva cliavazuje sa zaplati: dohodnutú kúpnu cenu.



I ('"'lán ok IJJ.
Kúpna cena

l . Kúpne cena dohod,

predstavnie /slovorn:

Podľa
-._--~~ ~., '·'t"p·· -_ ..--- --

strán

{'fáUfJk tv.
ff 1!,~t'Pt'-n (J usta nol'(!U ia

nevtccnu
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Michalovce za účelom povolenia vkladu vlastníckeho práva a po jednom (1) vyhotoveni
obdrži každá zmluvná strana.

.. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť strán nie je obmedzená, túto zmluvu
uzatvárajú slobodne a vážne. prejavy ich vôle sú určité. nekonajú v tiesni ani za nápadne
nevyhodnych podmienok, obsahu zmluvy porozumeli v plnom rozsahu. súhlasia s ním a na
znak súhlasuju vlastnoručne podpisujú.

V Kaluži, dňa 5.8.2011


