
Kúpna zmluva

uzavretá medzi:

1. Obec Král'ová nad Váhom, IČO: 00306070, so sídlom 925 91 Král'ová nad Váhom, v mene ktorej
koná starosta obce RNDr. Ferenc Bergendi rod. Bergendi, nar. 7.11.1959, bytom Kráľová nad Váhom č.
464,

ako pre d á vaj ú ca,

2. Lívia Ághová rod. Ághová, nar. 7.10.1963, bytom Česká republika, Praha, Na Královce Č. 4/31,
r.č.
3. B'-a-rn-a-'~a'"r-A"-g·'h--r-o"'id-.-A·~g"";-h-,-nar.24.8.1967, bytom Bratislava, Stromová č. 10482/42, r.č.

4. Anna Ághová rod. Ághová, nar. 20.8.1955, bytom Spolková republika Nemecko, Mníchov,
Deninger Str. 206,
5. Zlatica Ághová rod. Ághová, nar. 1.4.1953, bytom Šal'a, 8. mája Č. 907/9,
6. Zoltán Ágh rod. Ágh, nar. 24.7.1951, bytom Galanta, Štvrt' SNP Č. 966/38, r.č.

ako k u p u j Ú ci.

l.

Nehnuteľnosti v k.ú. Král'ová nad Váhom, vedené na LV Č. 1513, parcely registra "C", parc. Č.

623/2-zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2, parc. Č. 623/4-zastavané plochy a nádvoria o
výmere 41 m2, parc. Č. 626/2-záhrady o výmere 237 m2, parc. Č. 626/4-zastavané plochy a nádvoria o
výmere II m2, pod B. 13, v 14/200-inách, sú vlastníctvom obce Kráľová nad Váhom.

II.

Predávajúca obec Kráľová nad Váhom odpredáva bez tiarch a ďaľších obmedzení nehnuteľnosti v k.ú.
Kráľová nad Váhom, vedené na LV Č. 1513 podiel l4/200-ín k celku, spolu so súčasťami a
príslušenstvom, všetko tak, ako je to v bode L tejto zmluvy bližšie popísané a identifikované, do
podielového spoluvlastníctva kupujúcim Lívii Ághovej, Barnabášovi Ághovi, Anne Ághovej, Zlatici
Ághovej a Zoltánovi Ághovi, každému z nich podiel l411200-ín k celku, ktorí zároveň od predávajúcej
odpredávaný podiel l4/200-ín predmetných nehnuteľností do svojho spoluvlastníctva v uvedených
podieloch k celku odkupujú, stav nehnuteľností v prírode i právny poznajú.

III.



Zmluvné strany sa nepochybne dohodli na dohodnutej kúpnej cene 67,00 EUR, slovorr
šesťdesiatsedem eur, ktorá kúpna cena bude v plnej výške, v hotovosti, kupujúcimi vyplaten:
predávajúcej, do jej pokladne v deň podpisu tejto kúpnej zmluvy zo strany starostu predávajúcej obce.

IV.

Kupujúci nadobudnú vlastnícke právo k prevádzaným nehnuteľnostiam dňom vkladu tejto zmluvy d<
katastra nehnuteľností.

V.

Daňovník dane z nehnuteľností v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinný oznarnr
správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 3(
dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

Zmluvné strany po vzájomnej dohode splnomocňujú kupujúceho Zoltána Ágha, aby v ich mene poda
návrh na vklad do katastra a aby ich v plnom rozsahu zastupoval v katastrálnom konaní.

Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu po dôkladnom uvážení a zo slobodne vôle, po prečítaní jej obsa:
schválili a na znak súhlasu podpísali.

V Kráľovej nad Váhom dňa 18.10.2010
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Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 20.10.2010

uzavretá medzi:

1. Obec Král'ová nad Váhom, IČO: 00306070, so sídlom 925 91 Král'ová nad Váhom, v mene ktorej
koná starosta obce RNDr. Ferenc Bergendi rod. Bergendi, nar. 7.11.1959, bytom Kráľová nad Váhom č.
464,

ako pre d á vaj ú ca,

2. Lívia Ághová rod. Ághová nar. 7.10.1963, bytom Česká republika, Praha, Na Královce Č. 4/31,
r.
3.~arna áš Agh rod. Ágh, nar. 24.8.1967, bytom Bratislava, Stromová Č. 10482/42, r.č.

4. Anna Agliova á, nar. 20.8.1955, bytom Spolková republika Nemecko, Mníchov,
Deninger Str. 206,
5. Zlatica Ághová rod. Ághová, nar. 1.4.1953, bytom Šal'a, 8. mája Č. 907/9, r.č._
6. Zoltán Ágh rod. Ágh, nar. 24.7.1951, bytom Galanta, Štvrt' SNP Č. 966/38, r.č,

ako ku p uj ú ci. ---~~----

Zoltán Ágh v zmysle článku V. splnomocnený zástupca všetkých účastníkov na zastupovanie v
katastrálnom konaní, vykonávam opravu chyby v písaní v bode II. kúpnej zmluvy, ktorého správne znenie
je nasledovné:

II.

Predávajúca obec Kráľová nad Váhom odpredáva bez tiarch a ďaľších obmedzení nehnuteľnosti v k.ú.
Kráľová nad Váhom, vedené na LV Č. 1513 podiel 14/200-Ín k celku, spolu so súčasťami a
príslušenstvom, všetko tak, ako je to v bode L tejto zmluvy bližšie po písané a identifikované, do
podielového spoluvlastníctva kupujúcim Lívii Ághovej, Barnabášovi Ághovi, Anne Ághovej, Zlatici
Ághovej a Zoltánovi Ághovi, každému z nich podiel 14/1000-ín k celku (v pôvodnom znení bol omylom
uvedený podiel 1411200-ín), ktorí zároveň od predávajúcej odpredávaný podiel 14/200-ín predmetných
nehnuteľností do svojho spoluvlastníctva v uvedených podieloch k celku odkupujú, stav nehnuteľností v
prírode i právny poznajú.

V Kráľovej nad Váhom dňa 6.4.2011

Zoltán Ágh C:;rf



OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

.knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Zoltán Ágh, r.,__ dátum narodenia 24.7.1951,
l Galanta, štvrť SNP č. 966/38, ktorého( ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad
iosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SP 498024, ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register
lčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 224394/20~ 1.

dňa 06.04.2011

D 'sa Kajošová
pracovníč a poverená notáro

JUDr. lenou Kovácsovou'
notáro so sídlom v Šali

zorneniel Notár legalizáciou
vedčuje pravdivosť skutočností

~aných v listine (§58 ods. 4
írskeho poriadku)


