
Príloha č.1 k Zmluve o budúcej zmluve

Kúpna zmluva č. 1 - NÁVRH
(Uzatvorená podla § 5BB a nasl. zákona č.40l1964Zb, Občiansky zákonník

V znení neskorších predpisov a uznesení Obecného zastupitelstva obce Pusté Sady

č. Bl 45l 2015

\y

čt.I.
Zmluvné sttany

1. Kupuiúci: Obec Pusté Sady
Hlavná 731,925 54 Pusté Sady

IČo: 00 s00 295

DIČ:2021002577
v zastúpení: Ing. Tomáš Nemeček, starosta

( ďalej 1en ,, Kupujúci " )

2. Ptedávaiúci:. TINAMA s.t.o.
Sídlo: Bošániho 9, Btatislava 841 01

IČo: 35 889 9ó9

IČo opu, SK202 784 4440

v zastupení M an Bíik - konatel' spoločnosti

(ďalej len,,Ptedávající)

čl rr.
Predmet zmluvy

2.1. Ptedávalíci touto kúpnou zmluvou za podmienok stanovených v tejto zmluve ptedáva
nehnute]]nosti špecifikované v ods.2 tohto článku kúpnej zmlulry zo svojho q?lučného
vlastrúctva kupujúcemu a kupujúci ich za podmienok stanovených v tejto kúpnej zmlur,ry kupuje
do svojho ýlučného vlastníctva v podiele 1/1 - ine vzhladom k celku.

2.2. Ptedávaiúci jer,-ýlučnýmvlastrúkomnasledovnýchnehnute]]ností:
Byto\.ý dom ,,!t<3 a ,,B3'22 b.j., súpis. č. .... zapisar'ej na LV č. ........... k. ú. Pusté Sady, obec
Pusté Sady, okres Galanta (ďalej 1en ,,bytory dom") a súvisiaca technická r,rybavenosť a to
Miestna komunikácia, parkoviská, chodníky, Vetejné osvetJenie, I(analizačná p{tpojka,
Vodovodná pdpojka, Plpová pdpojka (ďalej len ,,technická T,rybavenosť") v spoluvlasmíckom
poďiele 1/1, nachádzaj,icich sa na pozemkoch vo vlastníctve kupuiúceho a to:

na pozem}och v katastrá]nom území Pusté Sady zapísaných na :

LV č.331 : parc. č. 83 parc registra,,c" KN

84/6 parc registra,,c" KN



+

].5.

2.6.

,)-

\: B.,,torí dom je zapísaná na LV č. ........ t'archa :

Zl:.ožné ptáro v prospech VÚB u..,, IČo 31320155 so sídlom Mlynské rur,ry 1, 829 90
B::nslar a podla V ............ Zm\lva o zÁad,eni záIožného práva č ......, vklad
por-olcní- na nehnute]'nosti : tozostavaný bytorý dom _ 22 b.j. na
pozemkoch uvedených v článku iI, ods. (2) tejto zmlur,y, kto{m je zzbezpečený úver na
rr-star,-bu bt,torrych domov a ktoqí zanjkne rcaltzáciou predaja podla tejto kúpnej zmluql.

Br-torí dom ,,A" a ,,B" 22 b.j, bo1 posta,ený na. záli,ade stavebného por.olenia č.
,-1 /9891/ÚP^sP 458/2015 zo dřLa 31.8.2bt5, s i,l,daným tozhodnutím o por"ol.1lí 

"*.r.1.starbr,pred jej dokončením č. .............,...............-... zo dňa ,.........,........ a skolaudované dňa
kolaudačným tozhodnutím č. Toto kolaudačné

rozhodnutie je neoddelite]]nou pt ohou tejto kúpnej zmlur,y.
Na lČel1 tejto kúpnej zmlury sa pod pojmom b).t tozumie byt víátane prislúchajúcei častl na
spoločných častiach, spoločných zatiadetiach z pÁslušenstve bytového dámu.
Bt,n .. bytovom dome sú zhotovené v bežnom štandarde v súlade so zákonom č. 443 /20IO Z.z,
o dotáciách na tozvoj b,itanla a o sociáInom bývaní v znení zákona č. 134 /2013 Z.z. a y súlad,e
so zákonom č. 150 /2013 Z.z. o Štátnom fonde tozvoja bj,varua.
Br-§, r, bytovom dome ma)ú nasledovnú podlahor-u plochu:
BD ,,A" a,,B" - spolu 22 b.i.
Bvtoqi dom A - 13 b.j.
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86/3 parc registra,,C" KN
86/5 parc registra,,C" KN
1068 parc re8istra,,c" KN
1,134 parc registra ,,C" KN

133 parc registra ,,E" KN
1395/2 parc registra ,,c" KN

_! č, 1308: parc.č.
'iemá Založený LV pa rc,č.

I NP.:

II.NP.:

III.NP.:

BrtorÝdomB-9b.i.

A 1ttojizborli byt: celkor.á podlahová plocha 64,79 Ň
B 1dvojizborý byt: celková podlahová plocha 51,03 m'
C 1garsoniéra : celková podlahová plocha 25,72 m'
D 1garsoniéra: celková podlahor,á plocha 25,97 m2
E 1 dr.ojizbor,-ri byt : celkor,á podlahová plocha 53,42 m2
A 2 trojizbov_r, byt: celkor,á podJahová plocha 64,07 Ň
B 2 dvojizbor] byt: celková podlahová plocha 50,89 m'
C 2 dvojizbori, byt: celková podlahová plocha 50,87 m'
D 2 ttoiizbor-| byt; celková podlahová plocha 64,07 fď
A 3 trojizbový byt: celková podlahová plocha 64,07 n]
B 3 dvojizboý byt celková podlahová plocha 50,89 m'
C 3 dvojizboqí byt celková podlahová plochz 50,87 m'
D 3 ftojižbolí byt: celková podlahová plocha 64,07 m2

I NP.:

II.NP.:

III.NP.:

A 1 tíojižboú byt : celkor.á pod]ahol,á plocha 62,14 m2
B 1dvojizbol"ý byt: celková podlahová plocha 48,95 m'
C 1jednoizbowý byt ; celková podlahová plocha 28,33 m2
A 2 trojizbor.ý byt: celková podlahová plocha 62,02 m2
B 2 dvoiizbor,1, byt: celková podlahová plocha 48,83 m'
C 2 troiižboú byt: celková podJahor.á plocha 62,02 Ň
A 3 ttojizbor,ý byt: celkor.á podlahor,á plocha 62,02 m'
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B 3 dvojizborý byt celková podlahová plocha 48,83 m'
C 3 trojizboqi byt celková podlahor,á plocha 62,02 m2

Súčasťou bl-tov bude ich vnútorné lybavenie a to:
..;ch,, nská linka, drez, e1. špoták , digestot, vaňa, §7C misa, umlívadlo, batéria vaňová,
i:ezol-á. umír,ad]or,á, keramrcká dlažba l, hygienických zariaderuach, r.inylová podlaha v
s.:chr-ni. izbách, zádyeriach , keramlcký obklad v hygienických zariadeniach do úšky 2m a

r kucl-llni za štandatdnou kuchynskou linkou, dvere plné r.nútoné drevené trladké fóliované,
,_,sedcné r- obložkoyej zárwbns, okná a balkónové dvere plastové zasklené tepelno izolačnýr:rt

:klom . parapemé dosky vonkajšie a vnútorné plastové, e]. r,entilátot, vnútorná inštalácia bytov
porrubné tozr.ody ústtedného kurenia, vrátane tadiátor61., tozvodov elektoinštalácie od

eiektromeru, rozvody studenej vody od vodomeru, rozvody teplej vody, rozvody kanďlizácie,

slaboprudoré rozvody, domáci telefón), okrem stupacích vedení, ktoré sú určené na spoločné
užír,anie, poštová schránlra Vlasmíctvo bytu, vrátene jeho rrybavenia a pdslušenstva je

olrraničené r,stupnými dvermi do bytu, vrátane zátwbti a hlavnými uzaietacimi ventilmi
pdlodu r-ody, plynu a elektrick|mi ističml pte byt .

Pdslušenstvom bytov bude
Bytoqý dom A ít b.j.

2.9.

I.NP.:

II.NP.:

III.NP.:

BrroridomB9b.i.

I.\T.:

II.NP.:

III.NP.:

A,7 zád:,eie, samostatné \X/C, kúpelňa, kuchyňa, terasa
B 1zádveÁe, samostatné §ťC, kúpefňa, kuchyňa ( súčast' obýwacei izb1), terasa
C 1 zádvetie, kúpeťňa, tetasa
D 1 zádverie, kúpel'ňa, terasa
E 7 zádveÁe, samostatné \X/C, kúpeťňa, kuchyňa, teíasa
A2 zádveie, samostamé \WC, kúpeťňa, kuchyňa, balkón
B 2 zádveňe, samostamé \X/C, lnipeťňa, kuchyňa (súčast' obliwacej izby), balkón
C 2 zád:,eie, samostamé §7C, kúpeťňa, kuchyňa (súčast' oblr,acej izby), balkón

D 2 zádveie, samostatré §7C, kúpeJiňa, kuchyňa, balkón
A,3 zádveťte, samostatné \X/C, kúpeJiňa, kuchyňa, balkón
B 3 zádveie, samostatné 

'§(l'C, kúpeJiňa, kuchyňa (súčast' obý,vacej izby), balkón
C 3 zádveie, samostatné §íC, kúpeliňa, kuchyňa (súčasť oblfr,acej izby), balkón
D 3 zádvede, samostatné'§ťC, kúpelňa, kuchyňa, balkón

Al zádverie, sámostzmé §(/C, kúpeJiňa, kuchyňa, terasa
B 1 zádveáe, samostatné 

'§(l'C, kúpeťňa, kuchyňa ( súčast' objruacej izby), terasa
C 1 zádveáe, kúpeťňa, kuchyňa
A2 zádveie, samostamé §7C, kúpeJiňa, kuchyňa, balkón
B 2 zádveie, samostatné \ň/C, kúpel'ňa, kuchyňa (súčasť obý,vacej izby), balkón
C 2 zááveňe, samostahé \X/C, kúpeťňa, kuchyňa, balkón
At3 zádveie, samostamé §7C, kúpeJiňa, kuchyňa, balkón
B 3 zádveie, samostatné §7C, kúpeJiňa, kuchyňa (súčasť objruacej izby), balkón
C 3 zád:,eáe, samostatné §íC, kúpeJiňa, kuchyňa, balkón



Technická rrybavenosť :

?:rior-acie sráda
t.]lr:]užná komunikácia
,_:i,anfu'

Ie:einé osl-etlenie

{:nalizácia dažďor-á

i:nalizácia spIaškor.á

\-odorodná pdpojka
STL plr,nor,á pípojka
Eiektncká káblor.á pípojka NN
požlarr'a nádtž
Zumpa
Sador-é úprarl a oplotenie
Pnpral-a územ:a a búracie práce
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plocha 510 m2

plocha 512 m'
plocha 302 m',
196 bm
242 bm,

54 bm,

19 bm,
13,3 bm
354 bm
22 m]

198 m3

1665 m2

882 m2

člrrr.
Spoluvlastníctvo

S rlasmicn,om bl,tor. je spojené spoluvlastrúctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.
Spoločními čast'amr bytol.ého domu sú časti domu, ne.,ryhnutné na jeho bezpečnosť a podstatu
a sú určené na spoločné užívanie, najmž záHady domu, sttechy, chodby, obvodor,é múry,
r chodr,, schodištia, vodotovné nosné a izolačné konštrr:kcie a zvislé nosné konštnlkcie.
Spoloční,rni zariadenlamt bytového domu sú zali,adelrja, ktoré sú určené na spoločné wživatie
a slúžia íIučne tomuto domu. Talcýmito za:iradertlami sú pir,rrice, kočikfune, bleskozvody.
\a účelr- tejto kúpnei zmlu,i,ry sa bytor.ý dom, a technická ,i,rybavenosť súhtnne označwli aj ako
..predmet kúpv".

, čt.tv.
Kúpna cena a spósob jei ú,}rtady

Zm]ur-né stíany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy, vo aiške 1.134.91ó,00 - EUR
jeden mrlrón stotridsat'štytitisíc deváťstošesmásť EUR ) s DPH v tomto zložení:

Xt Dlr ttne cena bez DPH DPH cena vrátane DPH
863.166.66 EI]R 1,72.633-34 EIJR 1.035.800.00 EUR

]::--::i.lri:renosť

.. :-: -: ._=::zjcia a karralizačná prípojka 36.258.33 El]R ,7.251,6,1 EuF. 43.5l0,00 EUR

\l :_--:,: r:=:::iiá.-ia \rátane verejného osvetlenia
28.483.33 Et]R 5,696,67 EUR 34.180.00 EliR

l i-_-::::a: !s-a\ l7,850,00 EUR 3.570.00 EllR 21,420,00 EUR

\ ;.; ; l _-;1; 1,:i3-l_jka
s_-:,:...1ápripojka

!--,.: ,.rprarr a oplotenie
P:::::ra územia a búracie

0,83 EUR
0,83 EUR
0,83 EUR
0,83 EUR
0,83 EUR
0.83 EUR

0,l7 EUR
0,17 EUR
0,17 EUR
0,l7 EUR
0.17 EUR
0.17 EUR

1,00 EUR
1,00 EUR
1,00 EUR
1,00 EUR
1,00 EUR
1.00 EUR

c.':; aalkom: 945.763.30 El]R 189.152.70 El ]R 1,134.9l6.00 EUR
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Kúpna cena na jednotlir,é byty je tozpočítatá nasledovne:

Bao.r dom:

]YT(ťÝ u)aa -A, a "B" Pusté sady okr. Galanta

BD_9b-

^ýl
62,14 8aa,a77 447 55 234,84

BVl 48,95 aa8,877447 43 510,55

c,-J1, 28,33 a8a,a77447 25 181,90

62,o2 aaa,a77447 55 128,18

48.83 888,877447 43 403,89

c l,: 62.o2 gaa,a77 447 55 128,18

l1: 62,o2 888,877447 55 128,18

311 48,83 aaa,877447 43 403,89

§:,: 62,o2 gaa,a77447 55 128,18

$úl 1165,29 x 1035 800,00

l4]

1-3.

4,-í_

Kúpne cena dohodnulá v ods elr:l 7 je závázná a konečná.
Elekdcká kíblová ptípoika NN - jej obstaranie bude predmetom sámostatnej kúpnej zmluly,
nlro čast' TY zabezpečuje prevádzkovate]] sietí.
Cast'kipnej ceny z nenávtatných finančných zdroiov z ptosttiedkov Ministerstva doptar,ry,
ristalbr a regionálneho tozvoja Slovenskej tepubliky poáYa zákona č. 443 /2070 Z. z. za
bttosé domy sumu vo i,ryške 362.530,00 EUR bude u]rradená na íčet ptedávajúceho uvedený
s zá} arj tejto kupnej zmlulry po písomnei výzve pxedávalúceho na zákJade r,rystavenej faktury

gre&ár-ajúcim so splatnost'ou do 30 dní.
Čast' kripnej cený z úveroých zdrojov získaných kupujúcim z prosttiedkov Šrámeho fondu
ron-oja bývania podIa zákona č. 750/2013 Z. z. za bytové domy sumu vo rliške 673.270,00

1 2 3

Drt é PP bytu
Priemerný náklad

lín2 obstarávacia cena bytu

D_13
t" 64,19 aa8,87-7 44-7 57 o57,o4

51,03 aaa,a77 447 45 359,42

25,72 88a,a77447 22 86L,93

aag,8-77447 23 084,15

53,42 aa8,877 447 47 4a3,a3

64,o7 aa8,a77 44-7 56 950,38

50,89 a8a,877447

50,87 a88,8-17447 45 277 ,L9

64,07 aa8,877447 56 950,38

^3lL
64,0-7 888,a77 447 56 950,38

3 50,89 888,871447 45 234,97

c 50,87 888,877447 45 21-7,79

D 64,o7 aa8,877447 56 950,38
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:l _ i. ::jc uhradená na účet predávajúceho ur.edený v záhlavi tejto kúpnej zmJur,ry na základe
,- ::,i,. i-:].i takrun- prcdár,ajúcim so splatnost'ou do 30 dní.
_..:' .,,::rei ccnr za bvtové domy rliška vlastných zdrojov obce vo rýškc 0,00 EUR bude
-]]j:J...i na účct predár.ajúceho po písomnej 1izve ptedávajúceho z prostriedkov kupujúceho
:,: ::.,-ce rr star-enej faktury predávajúcim so splamost'ou do 30 dní

-:, :;:::uckú rr-bar-enost'

- '- \ erciná kanalizácia a kana]rzačná prgoika kupujúci uhtadi z nenávtatných finančných
zdrojot z ptosftiedkov Ministefstva doprarry, rýstavby a regionálneho rozvoja
Slor cnskej republlky vlastné zdIoje za technickú l,ybavenost' podJia zákona
č. J+3/2010 Z.z. sumu rro qiške 17.270,00 EUR a z vlastných zd_tojov kupujúceho sumu
:6.2_+0,00 EUR.

:' : \Iiesma komunikácia vrátane veteiného osvetlenia kupujúci uhndi z nenávramých
t-inančních zdtojo:, z ptosttiedkov Ministersn a doprarry, {stavby á regionálneho
ron,oja Slorenskej republrky vlasmé zdrcle za technickú lybavenost' podla zákonz
č. ++3/2010 Z,z. slmu vo r..ýške 17.510,00 EUR a z viastných z&ojov kupujúceho sumu
16.670,00 EUR.

:-ó-.1- Odstar-né ploch,v kupujúci whtaái z nenávtatných finančných zdrojov z prostriedkov
\lirristctstr.a doptarry, qístavby a regionáLneho roz1.oja Slor.enskej tepubJiky vlastné
zdtoie za technickú r,lbar.enost' podl a zákola č. 443 /2010 Z.z. sumu vo ýške 7.350,00
EUR a z vlastných zdrojov kupujúceho sumu 13.570,00 EUR.
Prcdár-ajúci \Tste\-í samostatnú faktutu na úhtadu kúpnej ceny technickej r,rybavenosti
hradcnej z nenár,ratní,ch finančných zdtolov z prostriedkov Miisteístva dopraly,
\-\ statbl a rcgionálneho tozvoja Slovenskej republiky podlia bodov 4.6.1.,4.6.2.,4.6.3, so
splamost'ou do 30 dní a samostatnú fakturu na úhradu techruckej r.rybavenosti
z r-lasmi,ch zdrojov podJia bodov 4.6.1.,4.6.2.,4.6,3, so splamosťou do 30 dni

O:r_rmá technická r1,|2r'gír.r1'
\-,lcotodná pdpojka za sumu 1,00 EUR, STL plynová pdpojka ža sumu 1,00 EUR, Požntna
::-iitž za sumu 1,00 EUR, Zumpa ža sumu 1,00 EUR, Sadové úptar,ry á oplotenie za sumu 1,00
EL'R Píprar-a územia a búracie ptáce za sumu 1,00 EUR. Kupujúci uhradí sumu ž vlastných
z&ojor- na základe samostatnej íaktury qrstal,enej predávajúcim so splatnost'ou do 30 dní.
Klpuiúci sa zarázuje splaít'].úpnu cenu náineskóí do 30 kalendátnych dní odo dňa poskytnutra
i:rční,ch ptostriedkov zo SFRB a dotácie z MD\aRR SR.
t )5ec Pusté Sadt, sa zavázuje, že powkáže kúpnu cenu na osobimý účet ptedár,ajúceho vedený
\-šcobecnou úr,etovou bankou, a.s. č. ú. : SI{ 65 0200 0000 0030 5975 7853 a nelzatvoÁ žiadle
;:,:cJnanie s kupujúcim o zmene účtu určeného na pfiiátie kupnej ceny alebo inom spósobe
z.::]:renta kúpnej ceny než formou úhrady na osobitný účet.

čt. v
Odovzdanie ptedmetu kupy

i:;:_l,,-ejúci sa zal,ánlje odovzdat' predmet kúpy kupujúcemu po zaplateni kúpnej zmlur,1., j,_,vzdaní a prcvzatl ptedmetu kúpy sa lryhotoví písomný ptotokol, ktod podpíšu obe
-.-=_-:r,né sranr,. Ptotokol sa rl,hotoví v dvoch rovnopisoch, po jednom pte každú zmluvnú
::::]a.
l::::caá d,oba je 60 mesiacov od odovzdania stavbl..

ó.vr
Nadobudnutie vlastníctva

\1rstr ckc prár,o k predmetu kúpy nadobúda kupujúci povolením vkiadu vlastníckeho práva
.lo katastra nehnute]]ností Okesným útadom Galánta, katasttáIny odbot.
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\ár-rh na r.klad do katastra nehnute]]nostj sú opíá\,není podat' obe zmluvné strany spoločne po
z:platcní kúpnej ceny.
predár,ajúci sa zavázlje, že na zákJad,e telto kúpnej zmlur,y bude kupujúdm nadobudnuté
r-:lučné vlastnícke ptávo k nehnuteJinostiam, ktoré nebude ničím obmidzené, okrem t'arch1.
rod]'a článku II. bod 3, ktotú so súblasom píslušnej banky ptebetá kupujúci do splatenia
rúpnej cenv podťa článku r. bod 4,1 až 4.5.
p:edár-ajúci sa zal,ázuje kupujúcemu, že hneď po zaplatetú dohodnutej kúpnej ceny, bude
z horcul-edeného ÚČtu predávajúceho uspokojená pohladár,ka záložného vedte]]a Všeobecnei
-,:r,erol-ej banlry, a.s. ( vtď. Záložné ptávo v ptospech VÚB a.s., IČo 31320155 so síd]om
\ílr,nské rurry 1,829 90 Bratislava podla V - Zm\lva o zÁad,eni zá),ožného ptáva č

r.klad povolený na nehnute]]nosti : rozostavaný bytot' dom ,,A'' a ,,B''
22 b.j. m pozemkoch uvedených v čhnku II, ods. (2), pÁčom záložné právo V- .............

zinikne 2 bude na základe kvitancie .i,l,danej VÚB, a.s., Okresným úradom Galanta,
iatastráInym odbolom z predmetu kúpy r,.r.mazané.

čl vrI.
Ostatné doiednania

Dohodnutá kúpna cena bola zmluvnými sftanami určená v zmluve o budúcej zmlw:,e č. 1/2015
zo dira 13.1.2016 a podtobného rozpisu uzavtetá medzi kupujúcim a predár,ajúcim.
predár-ajúci ptehlasuje, že k ptedmetu ptevodu ie ku dňu podpísarua tejto zmlurry zňadené
záložné. práro na zákJa.de zá\ožnej zr.i.*ry tegisttovanej pod č. v v prospech všeobecnej
úr-ero.'ej Banky, a.s., Btatislava, IČo: 31 320 155, ktoté bude po ptedložení kvitancie z VÚB,
a.s., tak ako sa účastrúci dohodli v čl. VI tejto zm7wvy lynazané Do doby lt'mazu
predmetného zál ožného ptáva záložný veÁte| YÚB, a.s. súblasí s gím aby noý záložný veitel,
kton bude ŠpnB l"t zapisatlý v potadí prvý, čo je doložené osobimou listinou oktem
Predmemého záloŽného ptáva la ptevádzaných nehnuteťnostiach neviažu žiadne rné ťarchy,
tecné bremená a tné ptáva ttetích osób.
predár-ajúci sa zavázuje, že v cene píedmetu kúpy sú zahrnuté všettry náklady spojené s jei
rístar-bou.
Prcdávalúci sa zal,ázuje, že Bytové domy,,Á" a ,,B" 22 b.j. sú postar.enó v súlade so zákonom
,l posk,tor-aní Ú...- ,o Štámeho fondu tozvoja bý,.vania (Šnru; 

" 
o poskytor.ani dotácie

z \íinistersn,a dopralry, r,ýstavby a tegionáineho rozvo]a SR.
?:c-dár-ajúci sa zauázwje poslrytnút' kupujúcemu pottebnú súčinnost' pťt ztiaderú založlého
:::,,,: . prospech ŠFRB.
?:.j_ivajúci prehlasuje a zavázu.le sa, že stavby boli ptevedené v súla4le s kupujúcim
.j.uhiasenou projektovou dokumentáciou.

?:<cir ajúci preblasuje z zavázule sa, že stavby nje sú. zat'ažené prár,om tretích osób a v čase
:-:e-. odu rlasmíckeho ptáva je ptedávalúci ich r.ýlučným vlastníkom, oktem záložlého ptáva
,, r:l:pcch filancujúcej banky. Návth na ýmaz záložtlého práva bude predložený na okesný
-::i Galanta, katastálny odbot najneskotšie do 7 dní odo dňa splaterrra úveru banke, ktorá ho
:- :,.Lr da predár,ajúcemu.

Zrr]ur-né súan\- sa dohodli, že náklady spojené s ptevodom vlastníckeho práva k nehnuteJinosti
ludc hradit' predár,ajúci.
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člvru.
závetečné ustanovenia

pokial nie je .'. zmJuve uvedené nak, ňadta sa vzájomné vzťahy účastníkov obáanskym
zi}oorulllom,
Túto zm]u-u možno menit' alebo doplrrit' iba písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmlurními stranami.
Zť*": strany ptehlasujú, že táto zmJuva obsahuje ich s]obodne, utčite a vážne ptejavenú
sóřrl bola uzatvotená po vzájomaom ptetokovaní a na znak s jej obsahom ju podpísali.
Tá:9 §p"i zmluva je vpncovaná v ósmich r,yhotoveniach, z ktotých iažďá má porah,a
oťnálrr, dve zmlur,ry budú pdohou návthu na vk]ad do k^tasta ákupujúci ouatii štyn
r r-hotorenia a ptedávajúci ob&ží dve lyhotovenia.
zmlura nadobúda platrrost' dňom podpísarrra zmluvnými stranami a týmto dňom sú zm]uvné
stranr,. r-iazané svojimi prejavmi vóle. kúpna zm]uva nadobudne účinnost' dňom nasledujúcrm
po dni iej n,erejnenia na webovom sídle kupujúceho, ktorrím je jeho intemetov á stánka.
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