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kerschner Babett
8251 Zánka, Búzaviníg u.9

Zánka Közös Önkormrinyzati Hivatal
825l ZiÉka" Iskola u.l l

Táígy: Kérelem

Tisáek Filep Miklós polgármester ÚI, Ti§áelt Testiileti tagok!

A]ulírott Kerschner Babett azzal a kéréssel fordulok Önökiöz, szíveskedjenek hozájárulni a
7.ánka Strandffirdő öbejárata előtti díszbwkolaton iérző 1. és 2, pavilon eladásához.

Zánka,2017 . jítlitts 20.
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Adá§vételi szerződés

Amely készült az alulírott helyen és idóben a lent felsorolt felek kózöti a kővetkező f€ltételekkel:

Eíadó: Kers.hner Babett ( szül,: Ajka, 1975.08.14, an,: Johancsik ludit Erzsébet, adóaz. jel.:

a396772050 ) a251zánka, Búzavirá8 U,9 szám alatti lakos továbbiakban mint eladó.

vgví Plinius Hungária Kft. ( cé8jegyzékszám: cg. 19{9-519268, adószám| 7L76242s-2-19 ) 8251
zánka, Búzavirá8 u.9, székhelvű 8azdasá8i tá rsaság, továbbiakban, mínt vevő-

1./ Eladó tulajdonát képézi a zánka 576/3 hrsz - ú strandfürdő főbejárata előtti díszburkolaton lévő
1, és 2,pavilon.

2.1 Eladó lájékoztatia a Vevői, hogy a jelen adásvételi szerződést megküldi a Zánka Község
önkormányzata .észér€, mínt vételi ajánlatot az elővásárlási jog jogosu ltjá na k. Mint a íöldterü{et
tulajdonosánakelővásárlási jo8a van.

4./A Vevő megvásároüa az 1./ pontban köíúl írt felépítményeket, az 1.pavilont5 842 000-- Ft ( azaz

Ötmillió - nyo l€százne8wenk€ttőeze. forint ), a 2.pavilont 6 400 000,, Ft ( azaz Hatmi{lió -
négYszázezer fo rint ) véte lárért berendezésekkel e8yiift.

7./ fu elad5 természetes személ, vevő Magyalolszágon jegyzett gazdasági tá rsaság, tulajdonszerzési
korlátozás aIá nem esik.

8./ Jelen adásvételi sze.ződé§ aláírását köVetóen a felépítmény álla8ával, annak használatáVa l já ró
költségek é5 területhásználat utánjáró bérleti dú kizáróiag vevőtterhelik.

Felek a szerzódést elofuasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt alákják,

zánka,2017. július 70.
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Plinius Hun8ária Kft.

vevó



Adásvételi szeÉődé9

Amely készült az aíUlkott helyen és időben a lent íelsorolt felek kőzőtt a következó feltételekkel:

E!4lé! Plinius HL]ngária Kft. ( cégie8yzékszám: c8, 1949-519268, adószárn: L1762425 219 J a251
zánka, Búzavirág u.9, székhelyú Bazdasá8itársasá8, továbbiakban, mint eladó

]!cyÉ Anaf' Kft. ( cégje8yzékszám: 19-09-518306, adószám: 25487114 2-19 ) zánka, Búzavirág u.9.

5rékhelyű ga zda sági tá rsaság, továbbiakban, mint vevó.

1./ Eladó tulaidonát képezi azánka 576/3 hlsz - ú strandfürdő főbejárata előttidiszburkolaton léVő

1, és 2,pavilon,

2,/ Eladó táiékoztatja a Vevót, hogy a jelen adásvételi szerzódést megküldi a Zánka Község

önkormányzata részére, mint Vételi ajánlatot az elővásáílási jog jogosultjá na k. Mint a földteíűl€t
tUlajdonosának elővásá rIá si joga Van.

4,/AVevó megvásárolja az 1./ pontban kö.ül íít felép ítményeket a berendezésekkelegYütt a

kölcsönösen kialkudott 1.pavilont 5 842 00o.- Ft ( azaz Ötmillió - nyolcszáznegYvenkettóezer folint ) ,

2. pavilont 6 4oo ooo.- Ft (azaz Hatmillió - né8yszá zezer forint )vételáréÉ, mely tartalmazza az ÁFA-t,

7./ fu eladó és a vevó Ma8ya rországon jegYzett gazdasági tá rsa ság, tulajdonszerzési korlátozás alá

nem esik.

8,/ Jelén adásvételi szerződés aláírását követően a felépítmény állagával, annak haszná latáva l já ró

költségek és területhasználat utánjáró bérleti dú kizárólag vevót terhelik.

Felek a szerződést elolvasás é5 értelmezés után, mintakaratukkalm;ndenben e8yezőt aláírják.

zánka,2077. jú|ius 12.
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