
KÚPNA ZMLUVA 

uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

1.Mária Rožeková, rodné priezvisko Chomová, dátum narodenia , rodné číslo 
adresa trvalého pobytu Tarnov 75, 086 01 Rokytov, občan Slovenskej republiky 

(ďalej ako „Predávajúca 1") 

2. Andrea Zuščiková, rodné priezvisko Maňková, dátum narodenia , rodné číslo 
. adresa trvalého pobytu Tarnov 122, 086 01 Rokytov, občan Slovenskej republiky 

(ďalej ako „Predávajúca 2") 

a 

Obec Tarnov, Tarnov 6, 086 01 Rokytov, IČO 00 322 661, DIČ 202 062 4738 v zastúpení 
starostkou Anna Kuľková, dátum narodenia rodné číslo adresa 
trvalého pobytu Tarnov 93, 086 01 Rokytov, občan Slovenskej republiky (ďalej ako„ Kupujúci") 

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu dobrovoľne, slobodne, vážne bez skutkového či právneho 
omylu, pri plnej spôsobilosti na právne úkony: 

Článok I 

Predávajúca 1 Mária Rožeková, rodné priezvisko Chomová, dátum narodenia 27.07.1971, 

rodné číslo             je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 

583, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Tarnov, obec Tarnov, okres Bardejov, a to 
pozemok registra "C" KN parcelné číslo 382/61, orná pôda vo výmere 97 m2 v podiele 1/1, 
parcelné číslo 382/125, orná pôda vo výmere 61 m2 v podiele 1/1. 

Predávajúca 1 Mária Rožeková, rodné priezvisko Chomová, dátum narodenia 27.07.1971, 

rodné číslo            je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 

863, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Tarnov, obec Tarnov, okres Bardejov, a to 
pozemok registra "C" KN parcelné číslo 382/124, orná pôda vo výmere 90 m2 v podiele 1/1, 

Predávajúca 2 Andrea Zuščiková, rodné priezvisko Maňková, dátum narodenia 20.11.1991, 

rodné číslo              je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 
855, . nachádzajúcej sa v katastrálnom území Tarnov, obec Tarnov, okres Bardejov, a to 
pozemok registra "C" KN parcelné číslo 382/86, orná pôda vo výmere 10 m2 v podiele 1/1, 
parcelné číslo 382/98, orná pôda vo výmere 18 m2 v podiele 1/1, parcelné číslo 382/110, 

orná pôda vo výmere 13 m2 v podiele 1/1, parcelné číslo 382/111, orná pôda vo výmere 35 
m2 v podiele 1/1. 

Predávajúce predávajú a Kupujúci kupuje predmetné nehnuteľnosti do svojho výlučného 
vlastníctva uvedené v Článku 1. 
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