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Kúpn a z mlu va o p,'cvodc práv k nchnutcl'nostia m 

uzatvorená poMa zák. Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 
medzj zmluvnými stranami 

l' red á vaj ú c i : 

Mesto Zla té Moravce 
v zastúpeni: 
síd lo : 
ICO: 
OIC: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

(ďalej len " pred ~ívaj ú ci") 

K u P u j Ú c i : 

Matúš Holý, 

Ur'ban !':í leníl" 

Ing. Peter Lednár. CSc., primátor mesta 
I. mája č. 2, 953 O I Zlaté Moravce 
00308676 
202 1058787 
V šeobecná úverová banka. a. s. 
1622578653/0200 

a manželka Božena I'áleníková, 

Luk~í š Ant Il I 
Mgr'. Ma rtina Antalová Lénar' tová, 

(ďa lej len " ku puj úci" ) 

Č lá nok I 
Predmet II ú če l zmluvy 

a manžclk:1 

I. Mesto Zlaté Moravce jc výl učným vlastníkom nehnuteľnosti. kto ré sa nachádzajú 
v meste Zlaté Moravce, lokalita Nábrežie za Majerom. v ka tas trá lnom územi Zlaté 
Moravce. a sú zapísané na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore v L V č. 
5417 v celosti na Mesto Zlaté Moravce ako: 

• pozemok - parcela KN registra "C', p:l rcelné čís l o 2457/55 o výmere 20 m', druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria. 

• pozemok - parcela K regist ra "C', parceln é č ís lo 1960/55 o výmere 20 m', druh 
pozemku: za tavané plochy a nádvoria, 



-
• pozemok - parcela KN regi stra "C', pllrcclné čís lo 2457/54 o výmere 20 ml, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria. 
• pozemok - parce la KN registra .. C', pl.lfcclné č íslo 1960/65 o vý mcl'c 20 mZ, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

2. Predávaj úci touto zmluvou predáva zo svojho výlučného vlastníctva v celosti 
uvedené nehnuteľnosti , ktoré kupujúci kupujú za kúpnu cenu uvedenú v č l ánku II. {túto 
kúpnu cenu sa kupujúci zaväzujú zaplatil' predávajúcemu/o Jedná sa o nasledovne 
nehnuteľnost i: 

• pozemok - parcela KN regi stra "C', parcelné čís lo 2457/55 o Vi' lll cl'e 20 mZ, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria. do výlučného vlastn íctva v celosti 
pre Matúša Holého 
lna uvedenom pozemku sa nachádza stavba garáže so súpisným číslom 2745. vo 
vlastníctve kupujúceho vedená na LV Č. 78431 

• pozemok - parcela K.N registra "C'. p:lI'Cclnc č ís lo 1960/55 o " ýmel'e 20 mt, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov v ce losti 
pre U,'b:H1l.l ľ:lIeníkl.l a manželku Boženu Jl{,leníkovú 
lna uvedenom pozemku sa nachádza stavba garáže so súpi sným č ís lom 2753 , vo 
vlastn íctve kupujúcich vedená na LV Č. 78441 

• pozemok - parcela KN reg istra "C', jlllrccln é č ís l o 2457/54 o výmere 20 ml, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvo ria, do bezpodie lového spoluvlastníctva 
manželov v celosti 
pre Luk:iš:l Antala a manže lku Mgr. Mal·tinu Antalovú Lénarto"ú 
lna uvedenom pozemku sa nachádza stavba garáže so súpisným čí slom 2711. vo 
vlastníctve ,kupujúc ich vedená na LV č. 52991 

• pozemok - parcela KN registra "C", parcelné čís lo 1960/65 o výmere 20 mZ, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria. do bezpodie lového spoluvlastníctva 
manže lov v ce losti 
pl'C Lukáša Ant:lIa a manžclku Mgr. Martinu Antalovú Lénartovú 
lna uvedenom pozemku sa nachádza stavba garáže so súpisným číslom 2824, vo 
vlastníctve kupujúc ich vedená na LV Č. 5299/ 

Č l á nok II 
Kúpna cena :1 jej splatnost' 

I. Zmluvné stran y sa dohodli na klJpnej cene za prevod vlastníckeho práva k 
nehnuteľnostiam uvedeným v čl. I. bod 2. tejto zmluvy vo výške 8.30 €/m2

• 

• Matúš Holý sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v sume 166,00 Eur 
(s lovom jcdnostošcst'dcsiatšest' eu r) - kúpna cena za pozemok o výmere 20 m2 

• Urba n Páleník a manželk::l Bože",) Páleníková sa zaväzlIJu zaplatiť 

predávajúcemu kúpnu cenu v sume 166,00 Eur (s lovom jcdnostošcst'dcsiatšcst' 
eur) - kúpna cena za pozemok o výmere 20 m2 

2 
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• Luk:íš Ant .. 1 a manželka M gr. Martin:1 Ant:a1ov:l Lén:ntovil sa zaväzujú zaplatiť 
predávajúcemu kúpnu cenu v sume 332,00 Eur (s lovo m t r islOtrids:.lI'dva eur) -
kúpna cena za dva pozemky o výmere 20 m2 

2. Kúpnu cenu sa kupujúci zaväzujú zaplatiť bezodkladne najneskôr pri podpise tejto 
kúpnej zmluvy ata bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto 
kúpnej zmluvy alebo do pokladnice Mestského úradu. Kúpna cena je uhradená dií.om jej 
pripísania na účet predávajúceho. Po úhrade kúpnej ceny apo podpise tejto kúpnej zmluvy 
predávajúci bezodkladne podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti. 
3. V prípade. že kupujúci neuhradia kúpnu cenu v súlade s touto zmluvou. má 
predávajúci právo od tejto zmluvy odstúpiť. 

Článok III 
Vyhhiscnia zmlu"ných striln 

I. Pred~ivaj úci oboznámil kupujúcich so stavom nehnuteľností uvedenej v čl. Itcjto 
zmluvy a prehlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach nev iaznu žiadne dlhy a iné 
t'archy. Kupujúci vyhlasujú, že pred uzatvorením tej to zmluvy sa oboznámili so stavom 
predmetll kúpy a prehlasujú , že jeho skutkov)' a právny stav poznajú a predmet kupy 
prijímajú a kupuj u bez výhrad. v stave vakom Slojí a leží ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

2. Predávajúci prehlasuje. že na prevádzaných nehnuteľnostiach uvedených v čl. [ bod 
l. nie je a ani nebolo začaté žiadne sud ne. exekučné alebo iné správne konanie. 

J. Predávajúci vyhlasuje, že nehnuteľnosti pred podpisom tejto zm luvy oboma 
zmluvnými stranami, I. j. pred uzavretím tejto zmluvy nepreda l. nedaroval ani iným 
spôsobom nepri!':.iedol na tretiu osobu / tretie osoby /. ani ich nevložil ako vklad do žiadnej 
obchodnej spoločnosti alebo družstva. 

4. Predávajúci vyhlasuje, že po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami , t. j. po 
uzavretí tejto zmluvy. nehnu teľnosti nepredá, nedaruje ani iným spôsobom neprevedie na 
tretiu osobu / tretie osoby. ani ich nevloží do žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstva. 
ani nevykoná iný úkon. na zák lade ktorého môže byť do príslušnej evidencie nehnuteľností 
zapísaná tretia osoba I tretie osoby ako vlastn ík nehnUleľností. 

ČI:\nok IV 
Ost ~ltn é dojedna nia 

I. Zmluvné strany sa dohodli. že všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho 
práva k nehnute ľnost iam z predávajúceho na kupujúcich hradia kupujúci. 

2. Kupujúci nadobudnú vlastnícke práva k nehnuteľnostiam až povolením vkladu 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech kupujúcich do katastra nehnuteľnosti 

vedeného Okresným uradom Zlaté Moravce. katastrálnym odborom. 
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3. Sllhlas Mestského zastupiteľstva Zlaté Moravcc k prevodu vlastníckeho prava 
k nehnuteľnostiam podľa tej to zmluvy bol podľa § 9 .. ods. 8 písm. b) zúkon ~t SN R č . 

138/1991 Zb. O maj etku obcí v znení neskorších predpisov /prevod pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane pril'ahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddel itel'ný celok so stavbou! udelený uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Zlatých Moravciach č. 676/2013 na 28. zasadnutí konanom dňa 

07. 11.201 3. 

4. Kupujúci dávajú predávajúcemu súhlas v sldade so zákonom 428/2002 Z. z. 
O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na spracovávanie osobných údajov 
potrebn)'ch k výkonu činnost i vyplývajúcich z tejto zmluvy, na vedenie evidenc ie a na jej 
zverejnenie v zmysle článku V ods. 4. tejto zmluvy. 

Článok V 
Záverečné uShlnoveni:l 

I. Zmluvne strany prehlasujú, že ich prejavy vô le byť viazani touto zmluvou sú 
slobodne, jasne, určité a zrozumi teľné. Zmluvná voľnosť všetkých zm luvných strán nic je 
ničim obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni. vomyle ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami 
a nakoľko sa jedná o zmluvu, ktorej povinne zverej nenie ustanovuje zákon. účinnosľ 
nadobúda dilom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (obligačno·právne následky). 
Vlastnícke právo k predmetu prevodu nadobúda kupujúc i na základe právoplatného 
rozhodnut ia Okresného úradu Zlaté Moravce. katastrálneho odboru o jeho povolení do 
katastra nehnuteľn~sli (vecno-právne následky). 

3. Zmluva je vyhotovená v 9·t ich rovnopisoch, každý rovnopis má p l atnosť originálu. 
Predávajúci obdrží 2 vyhotovenia, ku pujúc i po 1 vyhotovenj a 2 vyhotovenia budú 
predložené Okresnému úradu Zlaté Moravce, katast rálnemu odboru, ako prí lohy návrhu na 
vklad vlastníckeho práva. 

4. Túto zm luvu v zmysle § Sa zákona Č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a dop lnení niektorých zákonov v platnom znení Mesto Zlaté 
Moravce zverejní na webovom sídle mesta. 

5. O zverejnení zmluvy podra predchádzajúceho odseku svedčí písomné potvrdenie 
o zverejneni zmluvy. Mesto Zlaté Moravce vydá dve vyhotovenia potvrdenia o zverejnení 
zmluvy. l pre predávajúceho a l pre Okresn)' úrad Zlaté Moravce, katastrálny odbor. ako 
prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva. 

6. Meniť a dopíňať ustanovenia tej to zmluvy je možné len písonmou formou za 
súhlasu všetkých zmluvných strán. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obči anskeho zákonníka a ostatných príslušných predpisov 
v platnom znení. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobi le k uzavretiu tejto zmluvy o prevode 
vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Pred podpisom tejto zmluvy si j u prečítali, obsahu 
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porozumeli a plne s nim súhlasia. a znak svojej vôle byt" viazan i touto zmluvou a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju vlaslIloručne podpisujú. 

Kupujúci: 

V Zlatých Moravciach dlia 1 B. OEC. 1013 
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Za predávajúceho: 

V Zlatých Moravciach dňa 1 B. OEC. 2013 

lng. Peter Lednár, Se. 
primátor mesta Zlaté Moravce 

Materiál sprac~ .... ,# 
Za spravnosť: .... ............... .. 

Dňa ' ......... J~. R .~)~ ...... . 
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