
Kupní smlouva 
 

I. 
Smluvní strany: 

 

Petr Pouba 
r.č. 480225/ 613 
Švestková  876 
 431 51 Klášterec nad Ohří         (dále jen „prodávající“) 
 

a 
 

Jan Novák 
r.č. 680821/1234 
Jilmová 678 
431 51 Klášterec nad Ohří       (dále jen „kupující“) 
 

II. 
Předmět plnění 

 

1. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 1999/99 o výměře 345 m
2
 (trvalý travní porost ) 

v k.ú.Miřetice u Klášterce nad Ohří, obec Klášterec nad Ohří. Tato skutečnost je zapsána v katastru nemovitostí 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, pracoviště  Chomutov na listu vlastnictví č.4321 pro k.ú.Miřetice u 
Klášterce nad Ohří, obec Klášterec nad  Ohří. 
 

2. Prodávající prodává kupujícím pozemek p.č.1999/99 o výměře 345 m
2
 (trvalý travní porost), který byl oddělen 

z pozemku p.č.1999/21  na základě geometrického plánu č.1234-4/2017 vyhotoveným ing. Janem Generálem, 
Chomutov. Tento geometrický plán je součástí této smlouvy. 

III. 
Kupní cena 

 

1. Kupní cenu za prodávanou nemovitost si smluvní strany sjednaly dohodou a činí 15.440,- Kč 
(Patnácttisícčtyřistačtyřicetkorunčeských). Kupní cena bude zaplacena straně prodávající při podpisu kupní 
smlouvy. 
 

2. Prodávající prodává nemovitost uvedenou v článku II/2 této kupní smlouvy za dohodnutou kupní cenu a 
kupující tuto nemovitost za tuto cenu kupuje. 
 

IV. 
Převzetí závazku 

 

1. Prodávající prohlašuje, že na převáděné nemovitosti neváznou žádné dluhy. 
 

2. Strana kupující si prodávanou nemovitost řádně prohlédla, je jí znám její stav a v tomto stavu ji přejímá. 
 

V. 
Předání nemovitosti 

 

1. Předání nemovitosti bude uskutečněno po vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí pro Ústecký kraj, 
pracoviště Chomutov a po převedení kupní ceny straně prodávající. 
 

2. Dnem předání nemovitosti přechází na kupujícího nebezpečí případného zániku nebo náhodného zhoršení 
stavu prodávané nemovitosti. 
 

VI. 
Náklady 

 

     Náklady nutné pro vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitých věcí hradí kupující. 
 

 

 



VII. 
Závazek kupujícího pro chování v zahrádkové osadě 

 

     Kupující se zavazuje, že se, po dobu správy společného majetku zahrádkářů a organizování jejich některých 
činností základní organizací Českého zahrádkářského svazu osady Lesní nebo jejím právním nástupcem, 
budou řídit stanovenými pravidly, zapsanými ve schváleném osadním řádu organizace a chovat se podle nich. 

 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy stvrzují vlastnoručním podpisem. 
 

2. Pokud by Katastrální úřad v Chomutově vklad vlastnického práva k převáděné nemovitosti na stranu kupující 
zamítl z jiného důvodu než pro formální nedostatky podání, je strana kupující oprávněna od této smlouvy 
jednostranně písemně odstoupit a částka – kupní cena - bude vrácena straně kupující. 
 

3. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy obdrží strana prodávající 
jedno vyhotovení, strana kupující jedno vyhotovení a jedno vyhotovení zůstane pro potřebu katastrálního úřadu. 
 

4. Na základě této smlouvy bude při provádění vkladu zapsána jako vlastník pozemku p.č. 1999/99  o výměře 
345 m

2
 (trvalý travní porost) v k.ú.Miřetice u Klášterce nad Ohří, obec Klášterec nad Ohří: 

  

Jan Novák, r.č. 680821/1234 
Jilmová 678, 431 51 Klášterec nad Ohří 
 

V Klášterci nad Ohří dne …………..2017 
 

Za prodávající:                                                                     Za kupující:  

 

 
................................................………                        ………………………………….              

Petr Pouba                                                                           Jan Novák                  

 


