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KÚPNAZMLUVA
č. KP/13/;017/BVS

(ďalej len „zmluva" v prislušnom gramatickom tvare}
uzatvorená podfa ustanoveni§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnik v znení
neskoršlch predpisov (ďalej len „Občiansky zákonnik"}
Článek 1.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1

Predávajúci:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
Zápis:

Bratislavská vodá ·enská společnost', a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Ing. Zsolt Lukáč, EMBA- predseda predstavenstva
Mgr. Andrej Mede - člen predstavenstva
35 850 370
2020263432
SK2020263432
VÚB Bratislava - RL žinov
1004-062/0200
SK07 0200 0000 OC 00 0100 4062
SUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 3080/B

(ďalej len „Predávajúci"}
1.2

Kupujúca:
rodená:
trvalý pobyt:
dátum narodenia:
rodné číslo:

Mg_r. Eva Mrafková
Svatý Jur

(ďalej len „Kupujúca"}
(Predávajúci a Kupujúca ďalej spolu len ako .zmluvné strany" a jednotlivo aj ako „zmluvná
strana")
Článol: 2.
PREDMET .i'.MLUVY
2.1

Predávajúci je výlučným vlastníkem nehnutefnosti so spoluvlastnickym podielom o vefkosti
1/1: - pozemku parcelné č. 4846/14, druh po:'.emku ostatné plochy o výmere 26 m 2, parcela
registra C, který sa nachádza v katastrálnom ,)zemi Svatý Jur, obec Svatý Jur, okres Pezinok
a je zapisaný na liste vlastnictva č. 937 vedenom Okresným úradom Pezinok, katastrálnym
odborem (ďalej len „prevádzaná nehnuternost"').

2.2

Predávajúci predáva a Kupujúca kupuje do l'ýiučného vlastnictva prevádzanú nehnutefnosť
o vefkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1.
Článek 3.
KÚPNACENA

3.1

Kúpna cena prevádzanej nehnutefnosti bola stanovená na základe Znaleckého posudku č.
143/2012 vypracovaného dňa 09.11.2012 znalcem v odbore Stavebnlctvo Ing. Miloslavem
Ilavským, PhD., vo výške 115,00 EUR bez DPH (slovem stopatnásť eur). V zmysle ustanovení
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�4.9

Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyho!Jveniach, pričom Predávajúci obdrž! jedno (1)
vyhotovenie, Kupujúca obdrží jedno ( 1) vyho!Jvenie a Okresný úrad Pezinok, katastrálny odbor
obdrží dve (2) vyhotovenia.

·1 3 02 1817
V Bratislave dňa .................................

Predávajúci:
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...................... . . ............. . . . .
Ing. Zsolt Lukáč, EMBA

predseda predstavenstva
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.................. ...... �················\····
Mgr. Andrej Mede
.:

člen predstavenstva
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V Bra!islave dňa ................................
..

Kupujúca:
Mgr. Eva Mrafková
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Mgr. Eva Mrafková

