
Ptedáwaiíci 1:

?tedávajúci2z

Predávaiúci 3:

Ptedárvaiúci 4:

Ptedávaiúci 5:

Ptedávaiíci 6:

KUPNA ZMLIďVA

Meno a pdezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné áslo:
Trva}ý poýt
Stav:
Štátna pdslušnosť:
L

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodaé číslo:
TwaÍý pobyt
Star:
Šútna ptfu}ušnos*

Meno a pdezvisko:
Dátuo natodenia:
Rodné číslo:
Twalý pobyn
Stzv:
Šuítna ptíslušaosť:
a
Meoo a ptiezvisko:
Dátrrm narodenia:
Rodné číslo:
Ttvatý pobyt
Sútna príslušnosť:
a
Meno a ptiezvisko:
Dátul natodenia:
Rodtré čísio:
Tralý pobyu
Štátaa ptíďušnosť:
a,

Meno a pdezvisko:
Dátum narodenia;
Rodné číslo:
Twalý pobyt
Státea ptídušnosť:

Ing: -KaÍeBýz, Íod. 2Í,e

s
Martin Rvz. rod. Rvz
t -_

Karol Rvz. rod Rvz

t

nulip1oqaqékov4 rod. Ktočkoví

SR

Miroslava Petrršfuov{ tod. Ktočková

t-

SR

Peter Kmčka" rod. Kfďka. \
t -

SR

Ptedáraiíci 7; Meno a ptiezvisko:
Dátum nzrodenia:
Rodné číslo:
Trr,ýpobyt
Stáma pdslušnosť:
a

Meno a ptiezvisko:
Dátum narodenjr
Rodné číslo:
Ttvďý pobyr
Státna ptíslušnosé;

o !

tod' l!&rkumbetgová

SR

Marc.ela.@ěková, md. Kročková

SR

Ptedávaiúci 8:

1



Ptedávaiúci 9l

Ptedávaiúci 10:

a

Kupuiúci:

Meno a ptiezvisko: i
Dátum natodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Štáma ptísiušnosť:
a

Meno a ptiezvisko:
Dátum narodeoia:
t(ooÍle cl$o:

Trrďýpobyt
Šútna púlušnosť:

! ana Y akov á, tod. Kročková

SR

Jozef Kroěf,a' rod. Ktoěka

SR

(ďalej spolu len ,J tedátvaiÍrci,)

:

Síďo:
IČo:
Kód obce:
Bar:kové spojerrié:
( íslo ucttl

v zastupení;

Obec Madanka
Škohká 32, M2riaíta 900 33
00304930
508 080
Dexia bao-ka a-s.
7804067002/ 5600
JUDI' Radovarrom JuÍikoÍn, stzťostom

(ďďej len ''Kupujúci.)

(}te&ívajúci a I(upujúci spolu ďďe| len ,lmlrrvné stany.)

sa doešného dňa dohoďi dobtovolne, slobodng vá"žng bez sku*ového a právneho omylri'.pri p1nei

spósobi1osti kpávnym,at""".J..í"lJ' slss ""*r "$sr 
zíkof,^ L 40/7964 Zb. občio.sky zákomí<

v znení neskorší& p""api*oo,," t.itl u'p"Ě1 ,J""" 1ďai to ,,zmluvď) za nasledovnýú dohodnuých
podmienok-

ČLI
Ptedmet ZmIuvY

Ptedávajúci 1 ažPxedávajiá 3 g|podielo1fili spolr:vlastníkmi naďedovnej,#JJ{i"ť, 

" "u*"*,:*í:'.:;'*y ;;.;'fr:,##:;:: iffi ,Hj"íř,""*,^p:^:i Y, L: č',,.I
""H 

T"á"*^ňň+#ffi ;*;;;,sil'u"".;"'il""YuvF'^u?F,atJPredáva júcí1-vpodiele
Tffp,"aa"q,'a,í p"áJ" slrq p'Jřqia 3, " o"alae 3/10 (ďalej 1en ,,Pozemok 1.).
'4 lv, r Lwýat!é " . r"**' .

Ptedávaiícj 4 ažPxedávajúci 10 sú poďďowfoni spr

oarcela re{stra ,,C,, patc. č' 706/2 o yyrr'te 6'

il.,i. I\4ttitnt"" obec Matiao-ka. okres Maladsy,

útadom Btatislava, Spávou katastrz Malad<y (d

oatcďa tegistra ,,C,, patc. č. 106/3 o vymete 223 mz, dlú pozelnš\l LLsÍzý..
,"ffid,;ii;4-:" 

o 
'u.l. 

vu'i^l", ob." m"d""t^, okres.Malacky, zapír

'"J.,,o- <"á,oauy. útadom Btatislava, Správou katastra Mala:kv.

a to Pteáálajua4 v podiele ů i'n,?a:ffi š "l"Á"r" 
7/12.iredávai'ía 6 v podtele L/72,

Ptedávaiúci 7 v podiďe etzď' w.u"qaáí " pJaia" 3/20, Ptedásaj.óa 9 v podie|e 3/?0,

Ptedáoaiú.i 10 v po d:lďe 3/20 (ďalej len ,,Pozemok 3.)

a



4.

5.

pátcela tegistra ',c(.Patc. č. 10ó/3 o sýmete 223 tLz, drulr pozelrrku ZasIar-ané ploc::: ':-..::. : ...
nachádlajúccj sa v k.ú. Marianka, obec Ivladznka. <rkres Ma}aclrr,. zaoísalc1 c: L..' : :]-':
vedenonr Katasttánym útadom Btaúslar-'a, Spl'áwou kaLastta Malz'cLy,
a to Prcdávajúci 4 v podiclc 1/12, Ptedávajílci 5 v podiele 1/12' Predívajťrci íl r. ooclc'-: i ]]-
Predávajúci 7 v podiele 6/2a, Prcdiva1íci 8 r'pocIiele 3/20. Ptedáva:1ict 9 r pocee i i--
Predávajirci 10 v podiele 3/20 (ďalej len ,,Prrzemok 3.]
(Tozcl'rok 1, Pozemo]. 2 a Poz.'mok J ďalej lerr rko ',Pozemky..,'

Na zák]ade geometrickélrc plánnl č' 21/2a11 zc,l d, a 25'05 2a11, vyhoror,cnorn spoločaosl.ou SK
GEODEI-I, s-t-'o., autorizačrre overeni'hp Ing Rrsl isia.i'om Ho1ičom (ďalcj lcn ',(řomerricLr
plárr.] bolc :

o od lozemku 1 odčlencná časr' o rýrerc 24 nr', označerrá (}c.rrne|rrckýrrr plílonr r ca..ri
,,Zmeny'' ako DieL 1 (ďďej len ako .'Casť 1''). '

o od Pozemku 2 rrrlčlenená časť o.rýmere 61 n,', ozlačctlá Gcomcticilirn pJiírorn r- časri
,,Zmený' ako Dicl 2 (d,alrj len ako ,,Cast'2,,)'

o od Pozemku 3 odčlenerrá čast, o 5ilnetc 21 rn,' rrzoačená Gconcrrický'm 1llárrrlm r' cas.j
,'Zmcn1/. 2p6 pi"1 j (ďalej lco r|rr ,,Casť 3',).

Na"záldade tejLo Zrnluvy l,tcclílzjúci 1 až Prcdávzjua 3 pter'ádzajri na l{uirujúcclro vlasuÍcke prálo
k Ca.sti 1. biižšie špecifi-kovarrcj v rldt' i rolrto ólarrku Zmlrr9'; Predávajúci'1 až Prec1ár air,rci 10
prevádzajú na l{upujúccho vlastníckc prár'o k (-asú ] r Časú }' bLizšL.: špcciňkovaných v ods 3 ioiltcl
článku Znr]uw a ltLlprr.iúr;i <.rd Predávajúcich nadobúda do svojhr: výiuénélro vlasmicrra Čast. 1 az j.
tvořJace noÝo vytÝorerrú patcelu registr4,C',pruc.č. 90/4 o výrnere 112 m", dtulr pozonku: Zz-:ral-alé
p1ochy a náclvoria, v zmysle Geomettického plárru (ďalej len ,,Predmet kúpy.].
|,re,dávajú,ct sa zavázujú Predmet lúpv Iiupujúccmrr oc]ovzdať a Krrpujťrci st zavázujc Predmet kúpv
Ptc\zlať a z^p|Ltjť Predávajúcirn dohodnutu lúpnu cr:nu.

ČLn
Kúpna cena a platrrbné podmien\'

ZnrJuvtré strani' sa clohoďi na kupncj cenc vo 1iške 1,- EUR (slr:vc'rn ',]eduo curo.)'
i{upujúci sa zavántje u\nc|iť cenu poďa ods' 1 v hotowostt J< rukárn Prerlávtjťrcich krr driu podpisu
kjto ZÍnlul1', pdčorrr Predávajúci pcldpieom fcjto Zníu\.v polvfclzrtjú spoločrré prer.zatie J(ópnc1
cerrv poc1la ods. 1 od i{upujúceho.
Zr::1uvné sttany sa dohoďi a súl-rlasia s rýln, že ná}dady súvisiace s r'n>tacovaním Ceometrickélro
plánu poďa článku I tejro Zm1uvr', rráklady sútsíace s vyptacovaním iejlo Zm1rrvy ako i správne

Pop]aúy spaie.qé s prevodom PÍedmetu lnrpy luadí Kupujúo'

Článok 1Il
osotritrré ustanoven ia

1' Predávajúci 1 až Preclávajúci 3 .rdůsu1ú a podprsom tejto Zm'[Br,.i potvrd7u'ú. žc a.kcr irodreloví
spolrrvlastníci Pozemliu l sa r.zájcnure vzdávajú svojho zákonuého ptedLruprrého ptáva k
spo]rry]astríckcmu podieiu L Casri t, korá je predmetom inrpy poďa lcjto Zmluw'

2' Iredávajúci 4 až Pre<jár a;úci 10 *lr'lasujri a poclpisorn tejio Zlrrlul''] Po|vÍd?uiú. že ako poďeloví
.sPoluYlrastííci Poze-ÍnLu ] a Pozemlrr j sa rzájonrIre i;ztiávajú sr.ojho zrii<onnéiro precíkuprrélro práva
k spoirrv|astrríckemu c.{ei! \ Czsu 2 ako aj ir Casri 3, ktoré sLi PtedÍncioÍÍI kúpi' poďa tejto
Zrn\svy.

3, Zrn]uvné strarry sa cr-.hr:iLi :.;;h:rsir s rrrn. že odo cltia podplslr |eito Zm]uvy jc Kupujúci oprÁr'irerrí
r1'konáve.ť na Prei'::.e:e sj.c.'. i":énlc úpra.;r- súvÍsiace s jelio vplžiúIl rra tozšlrenie pozerrrnej
kornuniL:jcrc. a rl ii=;i '::e:::l .; ::er=ll:tutnorn fo?sahu vstuPo\řať na z,ostár,a.]úce časlj l)ozcmkclv

Lrah.rcich do 1.la.iJ:l..:.'.'. ?:iii.,':jic.cr .iioré rúe sír Prcthnelonr kíiPy Poďa tejto Zrnlr.rr7'
4 í',redávajúo { az P:ec!.:.-':: ]:l i.:!.:s.: s trm, že oclo clňa podptslt te'iio ZmluT' je l(r:pujúci

opr:ávncIt.tl r. oerr i=:=:= ::zsi: l.',-ioláYať te-réi]írc úpmvy lla časdar* ])c.,zenrku 2 r Pozeolrrr 3,

1 .
,)

- J -



]rtoré tlc sú lredlnetom kupy poďa tejto ZrJuvy' a to r' šírke mesl::.!.: l i: .- : -: ''.. :.:..: -

tejto ZmluvY'

Čl'ínok Iv

Yylrláscnia Zmlurtrýclr strán

b}, mob]í viesť k obnredzetirr vlasmjckeho alebo

kúpy,
ctom kúPy lre J€ r!ám obrnedzcné a Predmet hípr

?redmetu lrúpy alebo jej u},ívaruc;

1. 21m1uvné stany sa dohoďi, ;.-í;;;. kúpy 1e l{:opujúcemu oclovzdarý Predávaiúcjrrrr ku dňu

lbre pozná z obblrad$ na micste sátnom a zeloÝeÁ

, v akonr sa nachádl^. . l: : .t.I
i tohto článkr ul.ái': ako nep.resré' oePÍav(lve aleDo

rvy odstrrpiť.

Článokv
Vlasmícke ptávo

rcdmeru kripy dňom právoplaméh9. r.ozhod.a' rrri1

a NíalacJry o povolcnr vl':ladu r']asuúckeho Ptava }i

ďalej ttetiu osobu- 
ČHnok VI

Závetečaé ustanovenia

1. TátoZrrr]uva nadobúda pizr-.rosť a úcinnos:, clňotn podpisu ZrnJuvnýml sr.rarrami, p:ič<m právnc

ířioJ<y prevodu v}a".j.k.h;;;-'i;;;d-.* kúPr, ;";n., p.eoopt^.].'.i*'ozlror]nrrtím o povoleirí

vkladu vlasrríckeho 
"*., 

. '|.'.".' Kupu]ucc"lro clo katastra nelrnuteťnos['



4.

:1,

Á.k oiektoté z ustanoverrí teito Zmtrlýy str^ua platnosť alebo úón.oosť, osúva;ú ostarné ustaaovenia

itad phtnosť alebo úónnosť, Znh:Yné stnqy sa

cá bude obsahom čo naiÝiac zodpovedrť obeahu

postupovať aj pti a.kejkolvek aeiasnosti w t.xtr.
ilen phoroaým dodat&om po vzáio'mnm shlzse

mi sůtnami' ptičom dodat\ musia byť F'Íiebcae
a.

Táto -Ikrrh:rÝa bola vyhÓtovetr.á v únlásti+ i.ovhopisoďr. z ktoých dva Íovnopisy budú PoůáÉ PÍe

účeJy vkladu do Kaátta oelrnutďnosd jěden tJvnopis obddí kažóý Predávajúa a jeden rovnopls

obdrží l(upujúcl
Všetlsy spory' kt<rrc wznikaú z tejto Znluýy' Ýrlá1

budú'iďeoé'pr.d lozhodcovsb.ým súdom',Pardr

OS-EM s't.o., so síďom SpitÁlska ó1, 811 08 Bt

reqistfi okÍesného súdu Bratislava I, odďď Sx

vn'itomict ptedpisow rozhodcorského súdrr. 7,r

tobto súdu a iebo rozhodautie bude pte Ztn]uvné

Zrdrwné stmny vyhlasuiú' že ď Zmlrrvrr pozor

slobotlnú vól\ že nebrrla pztwoteaá v tiesni ar:

čoho iu vlasmončae podpisuiú.

Karol Ryz:

I

í á \
Pctcr Kročka .í:.'.'.........ř'...'...'---;--

JozeťKrocka: .É,& '.',

Preďávaiúci:

ď . /
.,;:, !,

i - ' r ] . r i c l  D '  I " r ř L r  ' v á :  ' ' . . '  ' ' ' .

Jaoa Valková:


