


Cl. III
1. Kúpna cena za pozemky bola stanovená dohodou zmluvných strán na symbolické 1.- EURO za

ich sumárnu výmeru, t.j. 6577 m2 (slovom jedno EURO za šesttisícpätstosedemdesiatsedem m2).

2. KupujÚci zaplatí predávajÚcemu kÚpnu cenu v hotovosti pri podpise tejto zmluvy, alebo
bankovým prevodom na jeho bankový Úcet vedený vo VÚB Nitra, exp. Zlaté Moravce, C.Ú.:
2094910951/0200.

Cl. IV

1. PredávajÚci vyhlasuje, že kupujÚceho oboznámil so stavom nehnutel'ností opísaných v CL!.

2. PredávajÚci vyhlasuje, že na predmete kÚpy neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, ani iné právne
povinnosti a že predmet kÚpy je spôsobilý na budovanie verejných ulicných komunikácií.

3. PredávajÚci a kupujÚci zhodne vyhlasujÚ, že predmetné pozemky sÚ potrebné na vybudovanie

verejných ulicných komunikácií projektu IBY- Mlynský potok, v sCilade s vydaným právoplatným
Územným rozhodnutím o umiestnení stavby a využívaní Územia "IBY Mlynský potok, Zlaté
Moravce, I. etapa", císlo 129/211-007-LK, vydaného pre navrhovatel'a STARS, s.r.o. dlía 21.1.20 II.

4. PredávajÚci sa zaväzuje po prevode vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam opísaným v cl. !. tejto
zmluvy vykonávat správu predmetných nehnutelností, a to až do ich fyzického odovzdania

kupujÚcemu, ktoré sa uskutocní do 30 dní po kolaudácii ulicných komunikácií, pricom sa
predávajÚci zaväzuje znášat akékol'vek škody, ktoré vzniknÚ na predmetných nehnutel'nostiach alebo
tretím osobám v sÚvislosti s jeho stavebnou cinnostou.

Cl. V

KupujÚci nadobudne vlastnícke právo k predmetu prevodu právoplatným í'ozhodnutím
Katastrálneho Úradu v Nitre, Správa katastra Zlaté Moravce, o povolení vkladu do katastra
nehnutel'nostL

Cl. VI
Záverecné ustanovenia

1. Zmluva je platná dnom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne Úcinnost po
nadobudnutí platnosti zverejnením v zmysle § 47a Obcianskeho zákonníka a dllom rozhodnutia

o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností príslušnou správou katastra.

2. KupujÚci a predávajÚci vyhlasujÚ, že sÚ spôsobilí na právne CiI<ony.

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení a 2 vyhotovenia sÚ urcené pre Správu katastra Zlaté Moravce.



4. Mestské zastupitel'stvo mesta Zlaté Moravce vyslovilo sÚhlas s kÚpou nehnute/'ností pod/'a tejto
zmluvy na svojom 6. zasadnutí di'1a23.6.20 II uznesením C. 97/20 l l.

5. Správne poplatky v sÚvislosti s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnute/'ností znáša
predávajÚci. Návrh na vklad do katastra nehnute/'ností podá predávajÚci.

6. Zmluvné strany vyhlasujÚ, že tÚto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola

uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si precítali. jej obsahu porozumeli
a na znak súhlasu ju vlastnorucne podpisujú.

V Zlatých Moravciach, dna 27.6.20 II

.......J lh
predáV~jL/·J····

MUDr.Starovecký Vladimír
konatel' STARS, S.r.o.

STARS, s.r.o.
Bernolákova 24

953 o, Zlaté Moravca 1'1\ICO: 35 956 305 1.6/

.~~
kupujúci

Ing. Lednár Peter, CSc.

primátor Mesta Zlaté Moravce

,Vlateriál spracov

Za správnost: ..~.~~.I.7 - "- ~
Dna: ...~l.G.,.~.1.1~.._.:::::::::·"""~·..........
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