
Kúpna zmluva
c.2011-452/PDS-021100-KZ

uzatvorená podla § 588 a nasl. Obcianskeho zákonníka v znení zmien a doplnkov

medzi

Mesto Zlaté Moravce

so sídlom: Mestský úrad, ul. 1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce
Zastúpená: Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta

a

bankové spojenie: VÚB, a.s., Nitra císlo úctu: 1622578653 1 0200

(dalej ako predávajúci)

ZSE Distribúcia, a.s.
Culenova c. 6, 816 47 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka císlo: 3879/B

00308676
2021058787

Ing. Andrej Juris, predseda predstavenstva
Ing. Jozef Voštinár, clen predstavenstva

ICO: 36361 518
IC DPH: SK2022189048
DIC: 2022189048

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., císlo úctu: 2626106826 1 1100

Zastúpená

ICO:
DIC:

Osoba splnomocnená k preberani u zásielok: Západoslovenská energetika"a.s.,
Culenova 6
816-47 Bratislava

(dalej ako kupujúci)

Cl. I.

Predmet zmluvy

l. Predávajúci je výlucným vlastníkom nehnutelností - pozemkov:
a) parcela císlo 2489/1 o výmere 43 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
b) parcela císlo 2489/2 o výmere 25 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

ktoré boli oddelené geometrickým plánom císlo 193/2009, vyhotovitel Geodetická kancelária
Ing. Lubomír Šagát, Nitra, overeným pod císlom 212/09 dna 1.6.2009, z parcely reg. "E"
císlo 1262 o výmere 18805 m2, druh pozemku orná pôda, zapísanej na LV c. 3453 vedenom
Správou katastra Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, k. Ú. Zlaté
Moravce, v celosti.

(nehnutelnosti uvedené v bode a) a b) dalej spolocne len "Nehnutelnosti").
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2. Predávajúci touto zmluvou predáva a kupujúci kupuje Nehnutelnosti špecifikované v cl. I.
bod 1. písm. a) a písm. b) tejto zmluvy.

3. Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený s Nehnutelnostami nakladat a že na
Nehnutelnostiach neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, záložné právo ani iné práva tretích
osôb.

4. Predávajúci vyhlasuje, že na Nehnutelnostiach nie sú v súcasnosti a neboli ani v minulosti
skladované odpady alebo iné zdraviu škodlivé látky a v tomto stave ich predáva do
výlucného vlastníctva kupujúceho v celosti.

5. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy sa oboznámil so stavom
Nehnutelností z písomnej dokumentácie predávajúceho ako aj z osobnej prehliadky a v
takomto stave ich prijíma a kupuje bez výhrad.

6. Predaj Nehnutelnosti kupujúcemu bol schválený Uznesením Mestského zastupitelstva Mesta
Zlaté Moravce c. 72/2011 na 5. zasadnutí mestského zastupitelstva konanom dna 12. 05.
2011. Kópia uznesenia tvorí neoddelitelnú súcast tejto zmluvy.

Cl. II.

Cena a platobné podmienky

l. Kúpna cena za Nehnutelnost bola stanovená dohodou v súlade s uznesením MsZ
nasledovne:

a) kúpna cena za Nehnutelnosti uvedené v cl. l ods. 1 písm. a) a br 100,00 €/m2
pozemku, co ciní za pozemky o spolocnej výmere 68 m spolu sumu
= 6.800,00 € (slovom šesttisícosemsto Euro)

2. Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu zaplatit predávajúcemu bezodkladne najneskôr pri
podpise tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, a to bankovým p~evodom na úcet ~
predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Kúpna cena je uhradená dnom jej pripísania
na úcet predávajúceho.

Cl. III.
Zápis do katastra nehnutelností

1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k Nehnutelnosti vkladom do príslušného katastra
nehnutelností .

2. Návrh na vklad do katastra nehnutelností z tejto kúpnej zmluvy podá na príslušnú správu
katastra kupujúci po zaplatení kúpnej ceny v plnej výške. Kupujúci zároven znáša aj správne
poplatky spojené s týmto úkonom.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými
prejavmi viazaní až do právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení
vkladu vlastníckeho práva kupujúceho k Nehnutelnosti do katastra nehnutelností.
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4. V prípade, ak príslušná správa katastra preruší konanie o vklade vlastníckeho práva
k predmetu kúpy v prospech kupujúceho z dôvodu nedostatkov, alebo chýb v zmluve,
v návrhu na vklad, alebo jeho prílohách, zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú
poskytnút si navzájom všetku súcinnost potrebnú na odstránenie týchto nedostatkov a chýb.

5. Ak príslušná správa katastra nepovolí vklad z tejto zmluvy do katastra nehnutelností, táto
zmluva stráca platnost a zmluvné strany si vrátia prijaté plnenia do 30 dní od obdržani a
rozhodnutia o zamietnutí vkladu.

Cl. IV.

Ostatné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnost dnom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.

2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona c. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení

a) Mesto Zlaté Moravce zverejní na webovom sídle mesta, alebo
b) ak zmluva nie je zverejnená podla písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dna jej uzatvorenia,

môže úcastník zmluvy podat návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.

3. O zverejnení zmluvy podla ods. 2/ svedcí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto
Zlaté Moravce vydá úcastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.

4. Táto zmluva nadobúda úcinnost právoplatnostou rozhodnutia o vklade vlastníckeho práva do
katastra nehnutelností. Mesto Zlaté Moravce bezodkladne predloží správe katastra písomné
potvrdenie o zverejnení zmluvy.

5. Kúpna zmluva je vyhotovená v šiestich (6) exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých dve
(2) vyhotovenia obdrží predávajúci, dve (2) vyhotovenia obdrží kupujúci a dve (2)
vyhotovenia budú použité pre úcely konania o povolení vkladu do katastra nehnutelností.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná volnost nie je ob!lledzená a ich vôla vyjadrená
v tejto zmluve je vážna, slobodná a urcitá. Zmluvné strany ju precítali a na znak súhlasu s jej
obsahom ju bez akéhokolvek nátlaku vlastnorucne podpísali.

V Zlatých Moravciach dna 1 1. 07. 2011

Mesto Zlaté Moravce

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

(2Z~~

pracoval' .....n....)~~~;1i~.:......... I.t j .

V Bratislave diia - 6. 07. Z011

ZSE Distribúcia, a.s.

I?~uriS

preleda predsta'v~nstva!/ i4/Ing. JozefRí!Jlf'mar
l'

clen prdlstavenstva

/
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z :5, zasadnutia mestského zast upitcl'st va \ /bt~ ..c II ;v1nra \'l iach
konaného dÚtl !:;,5 20 l I

NÚn!l na schv:ílcnic prevodu pozcmkov J1n~ ZSE Distr-ihÚeiu, a,,,,, Bratislava

pozcmky parcely c. 2489/1 O V}'mlTC 43 ml (dlUh pozcml,u: Z}lst:1\':ln;Í plocha) a p;trn'l)
t. 24S9I2 o vf'mcn' 25 ml (dt"uh pozemku: zastavan:í plocha) Ipon'mk) odéh:nclIl'

, parc'dy reg. ,.1':" C. 1262 (dnth po;r,cntlw: orll:1 pôda o vf'mcrc 18 805 I!l~, zapísan~' IIa

LV .,453) ge()mctrick~'1JI pl:ínofll C. 193/2009 IIa urcenie vlastníckych pdv l, I){)/cmkolll!
plldl':! ~ <)a ods. 8 písm. b) zÚlwna c. 13S/J991 Zb. o majdlw ohd v zlIl'ní neskor;:;ích

predpiso\' -. prevod pozl'lJIlill zash"'allého stadHHJ YII vlastnÍcl\ c nadohÚdatela

n:itanc pril'ahlcj plochy, ktor:i svojím umicstnl'níll1 :1 využitím tvnl'Í lIl'oddelílcl'lI\
c<:lol, so stavbou

tv1cSbkt l<1stupitel'stvo v Zlat)'Ch [vlma\ ciach na svoj(ln1 :5 .lasadnulJ ;',,!:;7 knndnOl11 diU
12,o),201!

i' I , ..o k o \' cl 1 o
n:í"h na odpredaj pozemko\ n.:gistru KN J'" - parcl'la { 2-!S9f: ". \"ii.,:r .. '., l ,;n, '

p,v,emku: zastavanÚ plocha) a pan.:cía c, 2489/2 o v)'mcrc :25 m' ;druh p\J/~~mk li /:1'·,(.l\ :(1):'1

plocha) -, pozemky odclenen~ z parcely c, t 262 g('omclrick)111 plánom c. ['(;;201.1') JH

urcenie vlastníckych práv k pozemkom: pre ZS!:' DistribÚcia, a.s, Br:1tislan
pod!'a § 9a ods. 8 písm. h) zÚluHw C. 138/1991 Zb. (l majetku obcí \ znení JI(''iJwr(!(:h
predpiso" ---. prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nndohÚd,Hl-:';: l, r:'lt,m,'

I)rjlah:~j plochy, ktorá svojím umiestnením a vyuzitím t\'Orl 11:.'odddild't)v c('["k Sl) c-t:l\h,u
p,,_. !.SE DistribÚcia. a.s .. I3r:ltlslava nl cenu 100.00 f" m;

, l' II l' a l 1/ j e
odpredaj pozi.:mk.ov registra KN "C' c. parcely 2489/] o vý'mt-Tc ·n m" (druh po/cmb:
zastavanÚ plocha) a parccJa C. :2489/2 o v~'mcre 25 012 (druh pozemku: Llst'I"':U'Ú P!l)CÍ'i:I)

podla § 9a ods. 8 písm. b) zÚkon:1 C. 138/1991 Zb. o majetku ohcí v zlH'ní n('~knl.~ích
pred pisov -< prevod pozemku zastavaného stavhou \'0 vlastn ict Ví:.' nadohÚdalc{" \ !'ilian,'

prirahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využ.itím lHiI í ncodcklikln< e"I(\:'"u "',,\ h,;,
pre ZSE DistribÚcia, a.s., Rratislava za {'CnU l 00,00 (~ím~

V Z\at~'ch IVlor<lvciach, 125.20 II
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