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Tlačivo č. 1 

ARRIVA Trnava, a.s. 

Nitrianska 5 

917 02  Trnava 

 

  

  

N  Á V R H   N A   O D K Ú P E N I E  
(CENOVÁ PONUKA)  

FYZICKEJ OSOBY  

  

1. Navrhovateľ/ lia:  

  

Meno, priezvisko, rod. priezvisko: ...............................................................................  
  

 Dátum narodenia:     ..............................................................................  
  

 Rodné číslo:      ..............................................................................  
  

 Miesto trvalého pobytu:    ..............................................................................  
  

 Štátna príslušnosť:    ..............................................................................  
  

 Kontakt:        ..............................................................................  
           (telefón, e-mail)   
  

Poznámka:   

• ak bude Návrh na odkúpenie predmetu kúpy (ďalej v texte aj „cenová ponuka“) predkladať spolu viac 

navrhovateľov, ktorí ho budú chcieť odkúpiť do podielového spoluvlastníctva, uvedú všetci svoje osobné 

údaje a údaj o veľkosti podielov, v akých majú záujem odkúpiť predmet kúpy a súčasne každý z nich predloží 

za seba Čestné vyhlásenie na tlačive č. 1a,  

• ak budú návrh predkladať manželia, uvedú obidvaja svoje osobné údaje a upresnia,  že majú záujem odkúpiť 

predmet kúpy do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, alebo že majú záujem odkúpiť predmet kúpy 

do podielov a uvedú veľkosť podielov. Súčasne každý z nich predloží Čestné vyhlásenie na tlačive č. 1a.  
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2. Predmet kúpy:         

 Pozemok 

  

Okres:      Piešťany           

Obec:      Piešťany 

      Katastrálne územie:           Piešťany 

 LV č.:      97 

  

Parc. č.     Výmera    Druh pozemku  

     3532                         9755 m2                       Zastavané plochy a nádvoria  

     3530                         1148 m2                      Zastavané plochy a nádvoria  

     3531/2                           173 m2                      Zastavané plochy a nádvoria  

 

 

3. Navrhovaná kúpna cena: ....................................................................................€    

  

Slovom.................................................................................................................................  
  

Poznámka:  

Výška kúpnej ceny musí byť vyššia alebo rovnaká ako minimálna cena určená predávajúcim v Ponuke na 
predaj nehnuteľnosti zverejnenej na www.arrivatrnava.sk  

  

4. Splatnosť kúpnej zmluvy:  

a) * kúpna cena bude zaplatená naraz, najneskôr do troch dní po podpise kúpnej zmluvy       bezhotovostne 

na bežný účet predávajúceho,   

b) * kúpna cena bude zaplatená v dvoch rovnakých splátkach  

• prvá splátka vo výške polovice kúpnej ceny najneskôr ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy,   

• druhá splátka vo výške polovice kúpnej ceny najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,  

   bezhotovostne na bežný účet predávajúceho.   
 

Poznámka:  

* nehodiace sa preškrtnúť  
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5. Záväzok zaplatiť správny poplatok: navrhovateľ sa zaväzuje zaplatiť správny poplatok za podanie návrhu 

na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

  

Prílohy:   

Čestné vyhlásenie – Tlačivo č. 1a  

  

  

  

  

  

V......................................dňa............................  
  

  

  

Navrhovateľ/ lia:  
  

  

  

............................................................  

čitateľný podpis navrhovateľa  

 


