
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

uzatvorená v súlade § 289 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

Názov: 
Sídlo: 
Zastúpená: 
IČO : 
DiČ : 
Bankové spojenie: 
Číslo bankového účtu : 

(ďalej ako "budúci predávajúci") 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapísaná v: 

IČO : 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo bankového účtu : 

medzi 

Mesto Zlaté Moravce 
Ul. 1. mája 2, 95301 Zlaté Moravce 
Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor 
00308676 
2021058787 
Všeobecná úverová banka, a. s. 
1622578653/0200 

a 

Západoslovenská distribučná, a.s. 
Čulenova Č . 6, 81647 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 
oddiel : Sa, vložka číslo : 3879/B 
36361 518 
SK2022189048 
Tatra banka, a.s. 
2626106826 / 1100 

Zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou : 

Obchodné meno/Názov: 
Sídlo: 
Zapísaná v: 

Zastúpená: 

IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo bankového účtu : 

Osoba splnomocnená k preberaniu zásielok: 

Enermont s.r.o. 
Hraníčná 14, 827 14 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel : Sro, vložka číslo : 28992/B 
Ing. Vladimír Čurgali - konatel' 
Ing. Eduard Kočiský - konatel' 
35859423 
SK2020264246 
VÚB Bratislava - Ružinov 
1727640054/0200 

Enermont s.r.o., 
Hraničná 14, 827 14 Bratislava 

(ďalej ako "budúci kupujúci" a spolu s budúcim predávajúcim aj ako "zmluvné strany") 

I. BUDÚCI PREDÁVANÝ POZEMOK 

1. Budúci predávajúci je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti - pozemku registra KN "E" parc.č. 
537/1 druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 7825 m2

, nachádzajúcom sa 
v katastrálnom území Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, zapísaného na 
liste vlastníctva Č . 541 7 vedenom Správou katastra Zlaté Moravce, ( ďalej len "pôvodný 
pozemok" ). Kópia čiastočného výpisu z listu vlastníctva tvorí prílohu tejto zmluvy a je 
neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy. 
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Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

uzatvorená v súlade § 289 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

Názov: 
Sídlo: 
Zastúpená: 
IČO: 
DiČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo bankového účtu: 

(ďalej ako "budúci predávajúci") 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapísaná v: 

IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie : 
Číslo bankového účtu 

medzi 

Mesto Zlaté Moravce 
Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc. - primátor 
00308676 
2021058787 
Všeobecná úverová banka, a. s. 
1622578653/0200 

a 

Západoslovenská distribučná, a.s. 
Čulenova Č. 6, 816 47 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 
oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B 
36361 518 
SK2022189048 
Tatra banka, a.s. 
2626106826 / 1100 

Zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou. 

Obchodné meno/Názov: 
Srdlo 
Zapísaná v 

Zastúpená: 

IČO 
IČ DPH 
Bankové spojenie : 
Číslo bankového účtu : 

Osoba splnomocnená k preberaniu zásielok 

Enermont s.r.o. 
Hraničná 14 , 827 14 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka číslo' 28992/B 
Ing. Vladimír Čurgali - konatel' 
Ing. Eduard Kočiský - konatel' 
35859423 
SK2020264246 
VÚB Bratislava - Ružinov 
1727640054/0200 

Enermont s ro, 
H,'aničná 14,82714 Bratislava 

(ďalej ako "budúci kupujúci" a spolu s budúcim predávajúcim aj ako "zmluvné strany") 

I. BUDÚCI PREDÁVANÝ POZEMOK 

Budúci predávajúci je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti - pozemku registra KN "E" parc.č. 
537/1 druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria o výmere 7825 m 2

, nachádzajúcom sa 
v katastrálnom území Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, zapísaného na 
liste vlastníctva Č . 5417 vedenom Správou katastra Zlaté Moravce, (ďalej len "pôvodný 
pozemok") . Kópia čiastočného výpisu z listu vlastníctva tvorí prílohu tejto zmluvy a je 
neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy 
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2. Budúci predávajúci má záujem previesť do vlastníctva budúceho kupujúceho a budúci kupujúci 
má záujem nadobudnúť do svojho vlastníctva časť pôvodného pozemku, z ktorého súčasnej 
výmery 7825 m2 bude novým geometrickým plánom oddelený pozemok o výmere cca 20 m2

, na 
ktorom bude v rámci plánovanej stavby "Zl. Moravce - Chyzerovce - zahustenie TS, 
rekonštrukcia NN", ktorej stavebníkom bude budúci kupujúci, osadená stavba kioskovej 
distribučnej trafostanice (ďalej len "budúci predávaný pozemok"). 

3. Vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie pôvodného pozemku na nové pozemky, vrátane 
budúceho predávaného pozemku (ďalej len "geometrický plán") zabezpečí na vlastné náklady 
budúci kupujúci. Budúci kupujúci doručí budúcemu predávajúcemu geometrický plán najneskôr 
s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy. 

II. PREDMET ZMLUVY 

1. Touto zmluvou sa budúci predávajúci zaväzuje, že do 15 (pätnástich) pracovných dní od 
doručenia písomnej výzvy budúceho kupujúceho za splnenia podmienky, ktorou je schválenie 
samotného predaja predmetného pozemku mestským zastupitel'stvom mesta Zlaté Moravce, 
uzavrie s budúcim kupujúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude predaj budúceho 
predávaného pozemku budúcemu kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") . 

2. Budúci predávajúci sa zároveň zaväzuje, že do 15 (pätnástich) pracovných dní od doručenia 
písomnej výzvy budúceho kupujúceho za splnenia podmienky, ktorou je schválenie samotného 
zriadenia vecného bremena na pôvodnom pozemku mestským zastupitel'stvom mesta Zlaté 
Moravce, uzatvorí súčasne s uzatvorením kúpnej zmluvy zmluvu o zriadení vecného bremena, 
predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti budúceho 
predávajúceho strpieť na pôvodnom pozemku 

a) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami budúcim kupujúcim a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom 
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti za účelom užívania, prevádzkovania, údržby, 
opravy, úpravy, rekonštrukcie , modernizácie a akýchkol'vek iných stavebných úprav stavby 
distribučnej trafostanice, ktorá bude vybudovaná na budúcom predávanom pozemku, 
vrátane jej odstránenia, 

b) obmedzenia vyplývajúce zo zákona č . 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov, a ochranné pásmo distribučnej trafostanice, ktorá bude vybudovaná na budúcom 
predávanom pozemku , podl'a § 43 zákona č . 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov (ďalej len "zmluva o zriadení vecného bremena") . 

3. Budúci kupujúci sa zaväzuje, že zmluvou o zriadení vecného bremena zriadi vecné bremeno 
bezodplatne ako vecné bremeno in rem. 

4. Budúci kupujúci je oprávnený vyzvať budúceho predávajúceho k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a 
zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou najneskôr do 6 (šiestich) mesiacov odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povol"ujúceho užívanie stavby 
distribučnej trafostanice (ďalej len "kolaudačné rozhodnutie") . 

5. Výzva na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena a akákol"vek 
korešpondencia s ňou spojená musí byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu budúceho 
predávajúceho uvedenú v úvode tejto zmluvy, alebo inú adresu , ktorú budúci predávajúci 
budúcemu kupujúcemu písomne na tento účel oznámi. Dňom uloženia na pošte sa výzva bude 
považovať za doručenú , a to aj v prípade odmietnutia jej prevzatia budúcim predávajúcim. 

6. Ak budúci predávajúci nesplní záväzok uzavrieť kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného 
bremena na základe výzvy budúceho kupujúceho vykonanej v súlade s čl. II. ods. 3 tejto zmluvy, 
môže budúci kupujúci požadovať , aby obsah kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného 
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2. Budúci predávajúci má zaujem previesť do vlastníctva budúceho kupujúceho a budúci kupujúci 
má zaujem nadobudnúť do svojho vlastníctva časť pôvodného pozemku, z ktorého súčasnej 
výmery 7825 m2 bude novým geometrickým plánom oddelený pozemok o výmere cca 20 m 2

, na 
ktorom bude v rámci plánovanej stavby "Zl. Moravce - Chyzerovce - zahustenie TS, 
rekonštrukcia NN", ktorej stavebníkom bude budtki kupujúci, osadená stavba kioskovej 
distribučnej trafostanice (ďalej len "budúci predávaný pozemok"). 

3. Vypracovanie geometrického plánu na rozdelenie pôvodného pozemku na nové pozemky, vrátane 
budúceho predávaného pozemku (ďalej len "geometrický plán") zabezpečí na vlastné náklady 
budúci kupujúci. Budúci kupujúci doručí budúcemu predávajúcemu geometrický plán najneskôr 
s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy. 

II. PREDMET ZMLUVY 

1. Touto zmluvou sa budúci predávajúci zaväzuje, že do 15 (pätnástich) pracovných dní od 
doručenia písomnej výzvy budúceho kupujúceho za splnenia podmienky, ktorou je schválenie 
samotného predaja predmetného pozemku mestským zastupitel'stvom mesta Zlaté Moravce, 
uzavrie s budúcim kupujúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude predaj budúceho 
predávaného pozemku budúcemu kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva"). 

2. Budúci predávajúci sa zároveň zaväzuje, že do 15 (pätnástich) pracovných dní od doručenia 
písomnej výzvy budúceho kupujúceho za splnenia podmienky, ktorou je schválenie samotného 
zriadenia vecného bremena na pôvodnom pozemku mestským zastupitel'stvom mesta Zlaté 
Moravce, uzatvorí súčasne s uzatvorením kúpnej zmluvy zmluvu o zriadení vecného bremena, 
predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti budúceho 
predávajúceho strpieť na pôvodnom pozemku 

a) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami budúcim kupujúcim a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom 
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti za účelom užívania, prevádzkovania, Lldržby, 
opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkol'vek iných stavebných úprav stavby 
distribučnej trafostanice, ktorá bude vybudovaná na budúcom predávanom pozemku, 
vrátane jej odstránenia, 

b) obmedzenia vyplývajúce zo zákona Č. 251/2012 Z. z o energetike a o zmene niektorých 
zákonov, a ochranné pásmo distribučnej trafostanice, ktorá bude vybudovaná na budúcom 
predávanom pozemku, podl'a § 43 zákona Č. 251/201 2 Z. z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov (ďalej len "zmluva o zriadení vecného bremena"). 

3. Budúci kupujúci sa zaväzuje, že zmluvou o zriadení vecného bremena zriadi vecné bremeno 
bezodplatne ako vecné bremeno in rem. 

4. Budúci kupujúci je oprávnený vyzvať budúceho predávajúceho k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a 
zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou najneskôr do 6 (šiestich) mesiacov odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povo l'ujúceho užívanie stavby 
distribučnej trafostanice (dalej len "kolaudačné rozhodnutie") 

5. Výzva na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o zr-iadení vecného bremena a akákol'vek 
korešpondencia s nou spojená musí byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu budúceho 
predávajúceho uvedenll v úvode tejto zmluvy, alebo inll adresu, ktorú budúci predávajúci 
budúcemu kupujLlcemu písomne na tento LJČBI oznámi. Dňom uloženia na pošte sa výzva bude 
považovať za doručenú, a to aj v prípade odmietnutia jej prevzatia budúcim predávajúcim. 

6. Ak budúci predávajúci nesplní závazok uzavrieť kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného 
bremena na základe výzvy budLlceho kupUjúceho vykonanej v súlade s čl II. ods. 3 tejto zmluvy 
môže budúci kupUjúci požadovať, aby obsah klipnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného 
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bremena určil súd alebo môže požadovať náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením 
záväzku budúceho predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena. 

III. KÚPNA CENA A SPÔSOB JEJ ÚHRADY 

1. Kúpna cena bude v kúpnej zmluve stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 100,00 - €/m 2 

/slovom: sto eur/ budúceho predávaného pozemku. 

2. Budúci kupujúci uhradí kúpnu cenu dohodnutú v čl. III. ods. 1. tejto zmluvy bezodkladne najneskôr 
pri podpise kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, a to bankovým prevodom na účet 
predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Kúpna cena je uhradená dňom jej pripísania na 
účet predávajúceho. 

IV. VKLAD DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí 

1. Budúci kupujúci zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení 
vecného bremena. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva a práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu do katastra nehnutel'ností na podklade kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení 
vecného bremena (spolu so všetkou dokumentáciou a prílohami, ktoré vyžadujú príslušné právne 
predpisy) podá na príslušnú správu katastra budúci kupujúci, pričom budúci predávajúci týmto 
výslovne splnomocňuje budúceho kupujúceho na podanie takéhoto návrhu na vklad, ako aj na 
prípadné dopfňanie návrhu na vklad , nahliadanie do spisu, podávanie informácií a nových 
príslušnou správou katastra požadovaných podkladov. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že úhradu správnych poplatkov spojených s podaním návrhu na vklad 
do katastra nehnutel'ností z kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena bude znášať 
budúci kupujúci. 

V. VYHLÁSENIA A POVINNOSTI BUDÚCEHO PREDÁVAJÚCEHO 

1. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo zániku všetkých povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokol'vek konania, ktoré by bránilo alebo znemožnilo 
uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadeni vecného bremena podl'a tejto zmluvy. Budúci 
predávajúci sa najmä zaväzuje, že budúci predávaný pozemok nescudzí tretím osobám ani ho 
nezaťaží právom tretích osôb akéhokol'vek druhu. 

2. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že budúcemu kupujúcemu poskytne všetku súčinnosť 
nevyhnutne potrebnú v súvislosti s uzavretím a plnením tejto zmluvy. 

3. Budúci predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený s pôvodným pozemkom nakladať , a že na ňom 
neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, záložné práva ani iné práva tretích osôb. 

4. Budúci predávajúci prehlasuje, že získal všetky potrebné súhlasy na predaj budúceho 
predávaného pozemku budúcemu kupujúcemu a na zaťaženie pôvodného pozemku pred 
podpísaním tejto zmluvy. S návrhom tejto zmluvy vyslovilo súhlas mestské zastupitel'stvo na 23. 
zasadnutí MsZ v Zlatých Moravciach dňa 25.04.2013 a to uznesením Č. 554/2013. Kópia 
Uznesenia Mestského zastupitel'stva v Zlatých Moravciach číslo 554/2013 tvorí prílohu tejto 
zmluvy a je neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy. 
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bremena určil súd alebo môže požadovať náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením 
záväzku budúceho predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadeni vecného bremena. 

III. KÚPNA CENA A SPÔSOB JEJ ÚHRADY 

1. Kúpna cena bude v kúpnej zmluve stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 100,00 - €/m 2 

/slovom: sto eur/ budúceho predávaného pozemku. 

2. Budúci kupujúci uhradí kúpnu cenu dohodnutú v čl. III. ods. 1. tejto zmluvy bezodkladne najneskôr 
pri podpise kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, a to bankovým prevodom na účet 
predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Kúpna cena je uhradená dňom jej pripísania na 
účet predávajúceho. 

IV. VKLAD DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí 

1. Budúci kupujúci zabezpeči na vlastné náklady vypracovanie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadeni 
vecného bremena. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva a práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu do katastra nehnutel'ností na podklade kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení 
vecného bremena (spolu so všetkou dokumentáciou a prílohami, ktoré vyžadujú príslušné právne 
predpisy) podá na príslušnú správu katastra budlki kupujúci, pričom budúci predávajúci týmto 
výslovne splnomocňuje budúceho kupujúceho na podanie takéhoto návrhu na vklad, ako aj na 
pripadné doplňanie návrhu na vklad, nahliadanie do spisu, podávanie informácii a nových 
príslušnou správou katastra požadovaných podkladov. 

3 Zmluvné strany sa dohodli, že úhradu správnych poplatkov spojených s podaním návrhu na vklad 
do katastra nehnutel'ností z kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena bude znášať 
budúci kupujúci. 

V. VYHLÁSENIA A POVINNOSTI BUDÚCEHO PREDÁVAJÚCEHO 

Budúci predávajúci sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo zániku všetkých povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokol'vek konania, ktoré by bránilo alebo znemožnilo 
uzatvorenie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadeni vecného bremena podla tejto zmluvy Budúci 
predávajúci sa najmä zaväzuje, že budúci predávaný pozemok nescudzí tretím osobám ani ho 
nezaťaží právom tretích osôb akéhokol'vek druhu. 

2. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že budúcemu kupujúcemu poskytne všetku súčinnosť 

nevyhnutne potrebnú v súvislosti s uzavretím a plnením tejto zmluvy. 

3 Budúci predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený s pôvodným pozemkom nakladať, a že na liom 
neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, záložné práva ani iné práv <:l tretích osôb. 

4. Budúci predávajúci prehlasuje, že získal všetky potrebné súhlasy na predaj budúceho 
predávaného pozemku budúcemu kupujúcemu a na zaťaženie pôvodného pozemku pred 
podpísaním tejto zmluvy. S návrhom tejto zmluvy vyslovilo súhlas mestské zastupiterstvo na 23. 
zasadnutí MsZ v Zlatých MoravcIach dňa 2504 .2013 a to uznesením č. 554/2013. Kópia 
Uznesenia Mestského zastupite"stva v Zlatých Moravciach číslo 554/2013 tvorí prílohu tejto 
zmluvy a je neoddelite"nou súčasťou tejto zmluvy. 
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VI. UMIESTNENIE STAVBY DISTRIBUČNEJ TRAFOSTANICE 

1. Budúci predávajúci týmto udeľuje budúcemu kupujúcemu svoj súhlas s umiestnením, výstavbou 
a užívaním novej distribučnej trafostanice na časti pôvodného pozemku, a to výslovne aj pre účely 
územného konania, stavebného konania a kolaudačného konania, a prenecháva touto zmluvou 
budúcemu kupujúcemu, ako i tretrm osobám splnomocneným alebo povereným budúcim 
kupujúcim, právo užívať túto časť pôvodného pozemku na realizáciu výstavby novej distribučnej 
trafostanice. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci predávajúci nemá nárok na osobitnú odplatu za užívanie 
pôvodného pozemku podl'a ods. 1 tohto článku zmluvy do dňa uzavretia kúpnej zmluvy z dôvodu, 
že kúpna cena, ktorú budúci kupujúci uhradí budúcemu predávajúcemu v zmysle článku III. tejto 
zmluvy zahŕňa aj odplatu za užívanie pôvodného pozemku za účelom výstavby novej distribučnej 
trafostanice podl'a tejto zmluvy. 

VII. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia budúcim predávajúcim na webovej stránke mesta Zlaté Moravce 
www.zlatemoravce.eu . Budúci predávajúci sa zaväzuje písomne oznámiť budúcemu kupujúcemu 
zverejnenie tejto zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa jej zverejnenia. 

2. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. 

3. V prípade, že ktorékol'vek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym 
orgánom z akéhokol'vek dôvodu prehlásené za neplatné, nedostatočne určité alebo 
nevykonatel'né, zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom tejto zmluvy takúto neplatnosť, 

nedostatočnú určitosť alebo nevykonatel'nosť takým spôsobom, aby bol zmysel tejto zmluvy 
naplnený. 

4. Akékol'vek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných 
strán formou písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. 

5. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom budúci predávajúci 
obdrží 2 (dve) vyhotovenia a budúci kupujúci obdrží 3 (tri) vyhotovenia po podpise zmluvy 
zmluvnými stranami. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú , že ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvorili na 
základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

7. Budúci kupujúci vyhlasuje, že bol riadne oboznámený s tým, že samotný predaj budúceho 
predávaného pozemku ako aj zriadenie vecného bremena na pôvodnom pozemku v zmysle 
ustanovení tejto zmluvy, sú úkonmi, ktoré podl'a príslušných právnych predpisov podliehajú 
schváleniu Mestským zastupitel'stvom mesta Zlaté Moravce. 

8. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú: 

Príloha Č . 1: Kópia listu vlastníctva Č. 5417 

Príloha Č. 2: Kópia Uznesenia Mestského zastupitel'stva číslo 554/2013 
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VI. UMIESTNENIE STAVBY DISTRIBUČNEJ TRAFOSTANICE 

1. Budúci predávajúci týmto udel'uje budúcemu kupujúcemu svoj súhlas s umiestnením, výstavbou 
a užívaním novej distribučnej trafostanice na časti pôvodného pozemku, a to výslovne aj pre účely 
územného konania, stavebného konania a kolaudačného konania, a prenecháva touto zmluvou 
budúcemu kupujúcemu, ako i tret1m osobám splnomocneným alebo povereným budúcim 
kupujúcim, právo užlvať túto časť pôvodného pozemku na realizáciu výstavby novej distribučnej 
trafosta nice. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci predávajúci nemá nárok na osobitnú odplatu za užívanie 
pôvodného pozemku podl'a ods. 1 tohto článku zmluvy do dňa uzavretia kúpnej zmluvy z dôvodu, 
že kúpna cena, ktorú budúci kupujúci uhradí budúcemu predávajúcemu v zmysle článku III. tejto 
zmluvy zahŕňa aj odplatu za užívanie pôvodného pozemku za účelom výstavby novej distribučnej 
trafostanice podl'a tejto zmluvy. 

VII. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia budúcim predávajúcim na webovej stránke mesta Zlaté Moravce 
www.zlatemoravce.eu . Budúci predávajúci sa zaväzuje písomne oznámiť budúcemu kupujúcemu 
zverejnenie tejto zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa jej zverejnenia. 

2. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. 

3. V prípade, že ktorékol'vek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym 
orgánom z akéhokol'vek dôvodu prehlásené za neplatné, nedostatočne určité alebo 
nevykonatel'né, zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom tejto zmluvy takúto neplatnosť, 
nedostatočnú určitosť alebo nevykonatel'nosť takým spôsobom, aby bol zmysel tejto zmluvy 
naplnený. 

4. Akékol'vek zmeny zmluvy je mož.né vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných 
strán formou písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. 

5. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom budúci predávajúci 
obdrží 2 (dve) vyhotovenia a budúci kupUjúci obdrží 3 (tri) vyhotovenia po podpise zmluvy 
zmluvnými stranami. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvorili na 
základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluvu si prečitaii, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú . 

7 Budúci kupujúci vyhlasuje , že bol riadne oboznámený s tým, že samotný predaj budúceho 
predávaného pozemku ako aj zriadenie vecného bremena na pôvodnom pozemku v zmysle 
ustanovení tejto zmluvy, sú úkonmi, ktoré podl'a príslušných právnych predpisov podliehajú 
schváleniu Mestským zastupiterstvom mesta Zlaté Moravce. 

8. Neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy sú 

Príloha Č. 1: Kópia listu vlastníctva Č. 5417 

Príloha Č. 2: Kópia Uznesenia Mestského zastupitel'stva číslo 554/2013 
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V Zlatých Moravciach dňa o 3. JÚN 2013 

Mesto Zlaté Moravce 

Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor 

\ié:lt~riál spraco ,. 
o ••• • •••••• • •• 

Za správnosť: 

Dňa : ......... . .3....J.ÚN.20.t3 ........ . 

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 
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V Bratislave dňa ......... ~.~ .... 9.?: .. 2013 

Západoslovenská distribučná, a.s. 
V.Z. Enermont s.r.o. 
na základe plnomocenstva 

I ......, /. -29 -

n"mont s.r.o. 

/" BRAT/SLAVA 

'---
....... li~g~ig···· · ·· 

konateľ 

c 

. h dňa . h MoravcIac V Zlatyc 

Zlaté Moravce Mesto 

. .. ... · .. · .. · · ······L~d~~~·. CSc . ... .. Dipl. Ing . ~eter 
primator 

.jcH~r , äl sp~aCORf: . ........... . 

Za správnosť: ........ . ........ .. 

. lňa : ... ... .. l .J.QN.20.13_ ...... .. 

O bud uceJ Zmluva . . kúpnej zmluve 
1335/332 

V Bratislave dňa ... 28. 0. \ .2013 .... , ... 

-ná as. k' distribuc , . ZáPadoSlovensE~ermont s.r.o. a 
v.z. Inomocenstv na základe p 

-----~-~ -29 -

n ~,~ont s.ro. '? 
/ BRATISlAV_A _ _ 
-. -- '--
j ~ .../"- ..... ........ . 

.. . .. .... a~ľi~i~· t~~gali 
Ing. konater 
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GKÚ Bratislava 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí 
Okres: Zlaté Moravce 
Obec: ZLATÉ MORAVCE 
Katastrálne územie: Zlaté Moravce 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 15.05.2013 
Čas vyhotovenia: 10:40:06 

ČiASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA č. 5417 
čAsf A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu 

Parcelné člslo Výmera v m2 Druh pozemku Pôvodné k.ú. Počet č. UO Umiest 
pozemku 

537/ 1 7825 Zastavané plochy a nádvoria 

Legenda: 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územf obce 

CPU - čfs/o pôvodného k.ú. 

1 - CHYZEROVCE 

3 - Zlaté Moravce - L V pred THM 

Ostatné parcely nevyžiadané 

čAsf B: VLASTN/CI A IN~ OPRAvNENÉ OSOBY 

1 1 

Por. člslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné člslo (IČO) a Spoluvlastnfcky podiel 
miesto trvalého pobytu (sldlo) vlastnfka 

Účastnik právneho vzťahu : Vlastnik 

1 Mesto Zlaté Moravce, 1.mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 01, SR 
IČO: 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Žiadosť o zmenu vlastnictva V 3977/94 
PKV 1-729,9999,1989,1-1171,1-1179,2681,1-
9999,1680,3159,3637 ,276,1168,2027 ,3176,1453,1294,1965,1-

1 /1 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

730, 719,0,3636,3604,99,3379,2688,2689,2130,2690,2691,2692,2693,2694,168,170 
ROEP C19/2004 

Tituly nadobudnutia L V: 

Oprava chýb R 229/2004 
Oprava chýb R 29/05 
KUPNA ZMLUVA V 1541/93 

Rozhodnutie o oprave chyby X 8412005 
Kúpna zmluva V 1122/2006, GP č.618/2005 
Návrh, Z 1863108 
Žiadosť, GP Č. 12512010, Z 1 002/201 0-p.z.623/201 O 
Zmluva o zriadeni vecného bremena V 415/2011-p.z.578/2011 
Žiadost', GP č.278/2011 , R 114/2011 -p.z.643/11 ; 
Žiadosť, GP č.299/2011, Z 1942/11 -p.z.884/11; 
Zmluva o zriadeni vecného bremena v prospech tretej osoby V 245/2013-p.z.247/2013; 
Zmluva o zriadeni vecného bremena v prospech tretej osoby V 352/2013 -p.z.320/13; 

ZOZNAM NEHN.KTORE PRECHADZAJU Z MAJETKU SR DO VL. OBCE ,ZAK.138/91 ZB.,Z 1627/93 
ZMLUVA O SPATNOM PREVODE NEHN.V 2570/93 

1 

ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHADZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST.OBCE PARAGRAF U 2,ZAK.138/91,Z 1588/94 
ZIADOST,ROZH.O PRIDELENI S.C.C.26/1994,ROZH.0 PRIDELENI S.C.C.25/1994,ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHADZAJU Z 
MAJETKU SR DO VLAST.OBCE V ZMYSLE UST. PARAGR.U 2,ZAKONA 138/1991, ZB.Z 2336/94-247/94,Z 2873/94-
248/94,259/94 
ROZHODNUTIE PLVH/27-826/1974.T 3753/1974,Z 3757/94 
ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHADZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST.OBCE V ZMYSLE UST.PARAGRAFU U 15 A ZAKONA 
306/1992 ZB.,UST.PARAGR. U 2,ZAKONA C.138/1991 ZB.,PKN VL.C.729,ZIADOST,Z 3977/94 
ZMLUVA O PREVODE PRIVATIZOVANEHO MAJETKU NA MESTO ZL.MORAVCE V 139/95 
ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHADZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST.OBCE V ZMYSLE UST.PARAGR.-U 2,ZAKONA 138/91 
ZB.,Z 3552/94 

Informativny výpis 1/6 Aktualizácia katastrálneho portálu: 14.05.2013 
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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí 
Okres: Zlaté Moravce Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: ZLATÉ MORAVCE Dátum vyhotovenia 15.05.2013 
_K_at_a_s_tr_ál_n_e_ú_z_e_m_ie_:_Z_I_a_te_" _M_o_r_av_c_e __________________ Č_a_s-'vyhotovenia: 10:40:06 

ČiASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA Č. 5417 
čAsf A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra " E" evidované na mape určeného operátu 

Parcelné čislo Výmera v m2 Druh pozemku Pôvodné k.ú. Počet č. UO Umiest 
pozemku 

537/ 1 7825 Zastavané plochy a nádvoria 

Legenda: 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom lÍzemi obce 

CPU - tis/o pôvodného k.lÍ. 

1 - CHYZEROVCE 

3 - Zlaté Moravce - L V pred THM 

Ostatné parcely nevyžiadané 

čAsf B: VLASTN/CI A IN~ OPRAvNEN~ OSOBY 

1 1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sidIo) vlastnika 

Účastnik právneho vzťahu: Vlastnik 

1 Mesto Zlaté Moravce, 1.mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 01, SR 1/1 
IČO: 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Tituly nadobudnutia L V: 

Oprava chýb R 229/2004 
Oprava chýb R 29/05 
KUPNA ZMLUVA V 1541/93 

Žiadosť o zmenu vlastníctva V 3977/94 
PKV 1-729,9999,1989,1-1171,1-1179,2681,1-
9999,1680,3159,3637,276,1168,2027,3176,1453, 1294, 1965, 1-
730,719,0,3636,3604,99,3379,2688,2689,2130,2690,2691 ,2692,2693,2694,168,170 
ROEP C19/2004 
Rozhodnutie o oprave chyby X 8412005 
Kúpna zmluva V 1122/2006, GP č.618/2005 
Návrh, Z 1863/08 
Žiadosť, GP č.i25/2010, Z 1002/20i0-p.z.623/2010 
Zmluva o zriadeni vecného bremena V 4i5/201i-p.z.578/20ii 
Žiadosť, GP č.278/201i, R 114/2011 -p.z.643/11; 
Žiadost', GP č.299/2011, Z 1942/11 -p.z.884/1i; 
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby V 245/2013·p.z.247/20i3; 
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby V 352/2013 -p.z.320/i3 ; 

ZOZNAM NEHN.KTORE PRECHADZAJU Z MAJETKU SR DO Vl. OBCE ,ZAK.138/9i ZB.,Z 1627/93 
ZMLUVA O SPATNOM PREVODE NEHN.V 2570/93 

1 

ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHADZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST.OBCE PARAGRAF U 2,ZAK.1 38/91,Z 1588/94 
ZIADOST,ROZH.O PRIDELENI S.C.C.26/1994,ROZH.0 PRIDELENI S.C.C.25/1994,ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHADZAJU Z 
MAJETKU SR DO VLAST.OBCE V ZMYSLE UST. PARAGR.U 2,ZAKONA 138/1991 , ZB.z 2336/94-247/94,Z 2873/94-
248/94,259/94 
ROZHODNUTIE PlVH/27·826/1974-T 3753/1974,l 3757/94 
ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHADZAJU Z MAJETKU SR DO VLA ST.OBCE V ZMYSLE UST.PARAGRAFU U 15 A ZAKONA 
306/1992 ZB.,UST.PARAGR. U 2,ZAKONA C.138/1991 ZB.,PKN VL.C.729,ZIADOST,Z 3977/94 
ZMLUVA O PREVODE PRIVATIZOVANEHO MAJETKU NA MESTO ZL.MORAVCE V 139/95 
ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHADZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST. OBCE V ZMYSLE UST.PARAGR.-U 2,ZAKONA 138/91 
ZB.,Z 3552/94 
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ZIAOOST o ZAPIS STAVIEB DO LV,ROZH.O PRIDELENI S.C.C.26/95, 
C.19/95,C.20/95,C.14/95,C.29/95,C.15/95,C.31/95,C.30/95,C.21/95,C.22/95,C.16/95,C.17/95,C.18/95,C.23/95,Z 864/95 
X40/95 
ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHAOZAJU Z MAJETKU SR DO VLASTN.OBCE PARAGRAF-U 2,ZAK.138/91 ZB.,Z 2019/95 
ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHAOZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST.OBCE PARAGRAF-U 2,ZAK.138/91 ZB.,Z 2020/95 
ZIAOOST,ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHAOZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST.OBCE PARAGR.U 2 ZAK.138/91 ZB.,Z 
1310/95 
ZIAOOST,ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHAOZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST. OBCE V ZMYSLE UST. PARAGRAFU U 
2,ZAKONA 138/91 ZB.,Z 2604/95 
GP C.240-GEOMONO-53/94 
ZIAOOST,ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHAOZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST. OBCE V ZMYSLE UST.PARAGR.-U 
2,ZAKONA 138/91 ZB.,Z 5200/95 
ZIAOOST,ZOZNAM NEHN.KTORE PRECHAOZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST. OBCE V ZMYSLE UST.PARAGR.U 
2,ZAK.138/91 Z,GP C.11760346406/95-Z 6234/95 
ZIAOOST,ROZH.O PRID.S.C.C.131/95,C.134/95-C.1 41/95,Z 6528/95 
ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHAOZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST.OBCE V ZMYSLE UST.PARAGR.U 2,ZAK.138/91 Z,GP 
C.11760346-321/95 ROZH.O PRI0.S.C.C.133/95,C.132/95,C.125/95,C.124/95,C.126/95, C.127/95,C.128/95,Z 1588/94,Z 3/96 
ZIAOOST,GP C.11761261-148-1995,ROZH.0 PRI0.S.C.C.116/1995, ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHAOZAJU Z MAJETKU SR 
DO VLAST.OBCE V ZMYSLE UST.PARAGR.-U 2 ZAK.138/91 Z ,Z 6235/95 
DOHODA MEDZI VLADOU CSSR A USA FIN 261/84,FIN 26/1984, PD 970/93,RP 2140/89-F V.Z.157/93,44/94 
NAVRH NA VYKONANIE ZAZNAMU DNA 24.7.1996,ZOZN.NEHN.KTORE PRECHAOZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST.OBCE 
V ZMYSLE UST.PARAGR.-U 2,ZAK.1 38/91 Z.,GP C.11760346-237/96,Z 5724/96 
ZIAOOST O ZAPIS GP C.11760346-322/95,C.SMM-19/96,Z 4587/96 
ZIAOOST O ZAPIS GP C.11760346-86/96,Z 4752/96 
NAVRH NA VYKONANIE ZAZNAMU PODLA ZAKONA C.180/1995 ZZ, GP C.34392301-230/96,ROZH.0 PRIDELENI 
S.C.C.64/96,Z 4743/96 
ZIAOOST,ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHAOZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST. OBCE V ZMYSLE UST.PARAGR.-U 2 
ZAKONA 138/1991 ZB.,Z 5018/96 
ZMLUVA O PREVODE PRIVATIZOVANEHO MAJETKU NA MESTO ZL.MOR. V 2218/96 
ZIAOOST O ZMENU KULTURY C.SMM-27/96,Z 6669/96 
NAVRH NA VYKONANIE ZAZNAMU,ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHAOZAJU Z MAJETKU SR DO VLASTN.OBCE V 
ZMYSLE §-U 2 ZAK.138/91 ZB., ROZH O PRI0.S.C.C.67/96,OB.URAO ZIV.PROSTR.C.SSS 261/1996,C. SSS 286/1996,GP 
C.11760346-144/96,Z 7378/68 
NAVRH NA VYKONANIE ZAZNAMU,ROZH.O PRI0.S.C.C.71/96,C.72/96 Z 3/97 
NAVRH NA VYKONANIE ZAZNAMU,ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHAOZAJU Z MAJETKU SR DO VLASTNICTVA OBCE V 
ZMYSLE UST.§-U,ZAK.138/91 ZB.,ZAKON C.180/1995 Z.Z.§-U 14 00S.2,GP.C.1 8024335-84/96, Z 7798/96 
NAVRH NA VYKONANIE ZAZNAMU,ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHAOZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST.OBCE V ZMYSLE 
UST.§-U 2,ZAKONA 138/91 ZB.,GP.C.18024335-83/96,ROZH.0 PRI0.S.C.C.92/96,C.28/95,Z 26/97 
NAVRH NA VYKONANIE ZAZNAMU,ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHAOZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST.OBCE V ZMYSLE 
§-U 2,ZAKONA 138/91 ZB. GP C.34392301-229/96,ROZH.0 PRI0.S.C.C.86/96,Z 27/97 
ZOZNAM NEHN.KTORE PRECHAOZAJU Z MAJETKU SR DO VLASTNICTVA OBCE V ZMYSLE UST.§-U2,ZAKONA 138/91 
ZB. ,Z 2873/94 V.Z.248/94 
ZOZNAM NEHN.,KTORE PRECHADZAJU Z MAJETKU SR DO VLAST.OBCE V ZMYSLE §-U 2 ZAKONA 138/91 ZB. ZO DNA 
27.8.1996,NAVRH NA VYKONANIE ZAZNAMU SMM-26/96,GP C.11760346-85/96,Z 7797/96 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-21/97,HZ č.61T0V/91 ,príloha č.1 k HZ,GP č.18024335-77/97,Rozh .o pridelenie 
s.č.č.67/97, č.68/97,č.69/97, Č.70/97,Z 1220/97 
Návrh na vykonanie záznamu,Gpč.18024335-50/96,Z 1427/97 
Osvedčenie o vydržaní vlastn.práva k nehn.N 44/97,Nz 44/97, Z 1383/97 
Návrh na vykonanie záznamu,Rozh.o prid.s.č.č.126/97,č.127/97, GPč.11760346-151/97,HI.zmien Č .10/97,Z 1428/97 
Návrh na vykonanie záznamu,Gpč.1802433548/97,Rozh.o prid. s.č.č.121/97,potvrdenie o nekn.majetku,Z 1418/97441/97 
Návrh na vykonanie záznamu,Rozh.o prid s.č.č.147/97,č.149/97, č.146/97,č.148197,časť GP Č.18024335-17/97,Z 1912/97 
Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 23/98,Nz 23/98, Z 194/97 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-33/97,Rozh.Výst.853/90,Zoznam nehn., ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v 
zmysle §-u 2 zákona č.138/1991 Zb.,Gpč.34392301 -544/97,Z 2036/97 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle §-u 2 zákona 
č.138/1991 Zb.,oznámenie o prid.s.č.č.69/98,G.p.č.34638938-199/97, Z 425/98 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-34/97,Zoznam nehn.ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle §-u 2 
zákona č.138/91 Zb. Z 10/98 
Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 24/98,Nz 24/98,Z 196/98 
Návrh na vykonanie záznamu dňa 31.3.1998,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle §-u 2 
zákona č.138/1991 Zb.Z 427/98 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádz.z majetku SR do vlast.obce v zmysle §-u 2 zákona č.138/1991 
Zb. Z 426/98 
Žiadosť, GP-34867279-48/98-K, Oznámenie o súp.č.č.107/98, 108/98, Zoznam nehnutel'nosti, ktoré prechádzajú z maj. SR 
do vl. obce v zmysle par. 2 zákona č.138/1991 Zb, Z 1156198 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-8/99,Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.Nz 92/97,N 93/97,Z 208/99 
Kúpna zmluva V 846/98 
Návrh na vykonania záznamu,Gpč.135/98,Z 20/99 
Návrh na vykonanie záznamu,Z 167/99 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechadz.z majetku SR do vlast.obce v zmysle §-u 2 zákona č.138/1991 
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Zb. Z 1822/98 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-37/98,Delimitačný protokol, Inventárny súpis základných prostriedkov, Listina o určeni 
s.č.č.93/98,94/98 Z 406/99 
Návrh na vykonanie záznamu SMM 6/99,Delimitačný protokol, Inventárny súpis základných prostriedkov,Listina o určeni 
s.č č.5/99,č.4/99,GP Č.17/99,Z 267/99 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-19/99,Osvedčenie o vydržani vlast.práva k nehn. N 33/99,Nz 33/99,GP č.34867279-
31/98·K, Oznámenie o prid.s.č.č.85/98,86/98,Delimitačný protokol, Inventúrny súpis,Z 678/99 
Návrh na vykonanie záznamu č.SMM-32/98,Zoznam nehn.,ktoré pre chádzajú z majetku SR do vlast.obce §-u 2 zákona 
č.198/91 Zb.,Potvrdenie o nekn.majetku,GP č.18024335-91/97 Z 636/99 
Návrh na vykonanie záznamu,Osvedčenie o vydržani vlastnickeho práva k nehn.N 347/99,Nz 346/99, GP č.76/98 Z 1637/99 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-19/99,GP Č.158/99,Z 1768/99 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-37/98,GP Č.157/99,Z 1858/99 
Kúpna zmluva V 715/99,Osvedčenie o vydržani vl.práva k nehn. N 169/99,Nz 168/99,Z 1631/99 
Osvedčenie o vydržani vlastn.práva k nehn.N 169/99,Nz 168/99 Z 1631/99,Zámenná zmluva V 643/99 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce ust.§-u 2,zák.138/91 Zb.,Z 
49/00, Z 1638/99 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce ust.§-u2,zák.138/91Zb.,Z 47/00, 
Z 1638/99 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce ust.§ -u2 zák.138/91 zb.,Z 48/00 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-1/96,Zoznam nehn.ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle ust.§-u2 
zákona 138/91 Zb.,Z 46/00 
Kúpna zmluva V 427/00 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle ust.§-u 2,138/91 Z., 
Osvedčenie o vydržani vlast.práva k nehn.N 27/00,Nz 27/00, GP Č.11760346-85/96,Z 829/00 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-87/2000,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle §-u2 
zákona č.138/1991 Zb.,GP č.13/2000,Oznámenie o prid.s.č.č.86/2000, Z 1007/00-604/00,847/00 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-68/2000,Zoznam nehn.,ktoré prechádz.z majetku SR do vlast.obce v zmysle ust.§
u2,zák. 138/91Z,GP Č.192/99,Z 733/00 
Osvedčenie o vydržani vlast.práva k nehn.N 346/98,Nz 346/98, Z 2137/98 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-2245/2000,Osvedčenie o vydrža ni vlastn.práva k nehn.N 56/00,Nz 56/00,Z 1300/00 
Návrh na vykonanie záznamu,Osvedčenie o vydržani vlast.práva k nehn.N 58/00,Nz 58/00,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú 
z majetku SR do vlast.obce v zmysle ust.§-u 2,zák.138/91 Z.,GP Č.18024335-24/97,Z 2873/94-248/94,Z 1299/00-811/00 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-25/2000,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle ust.§
u2, zákona č.138/1991 Zb.,GP č.62/99,GP č.594/2000,Rozhodnutie OÚ PPLH č.2000/09688 OP,Z 397/00 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-2522/2000,GP č.38/2000,Listina o urč.s.č.č.60/2000 Z 1494/00-825/00,974/00 
Návrh na vykonanie záznamu,Oznámenie o prid .s.č.č.121/2000, Osvedčenie o vydrža ni vlast.práva k nehn.N 72/00,Nz 
72/00, GP č.15/2000,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle §-u 2 zákona č.138/1991 Zb.,Z 
1823/00- 858/00,Návrh na vykonanie záznamu-doplnenie zo dňa 14.12.2001,GP č.221-83/2001,Oznámenie o prideleni 
s.č.č.1394/4757/SI.Dodatok č.1 k Osvedčeniu o vydržani vlast.práva k nehn.N 224/01,Nz 224/01 Z 1823/00-612/02 
Pkn vl.č.1168,Žiadosf o zápis do LV-50/92 
Hospodárska zmluva č.3/91-105/92 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-3326/2000,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle ust.§
u2,zák.138/91 Z.,GP č.379/99,GP č.11761261 -72/97, Z 1821/00 
Návrh na vykonanie záznamu Č.4054/2000,Z 2130/00 
Návrh na vykonanie záznamu č.3813/2000,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle §-u 2 
zákona č.138/1991 Zb.,GP č.87/99 
Návrh na vykonanie záznamu č.4055/2000,Listina o urč.s.č.č.116/2000,Gp Č.81/2000,Z 2204/00 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-1292/2001,GP č.224/2000, Rozhodnutie OÚ PPLH č.2001/13413 PPF,Z 336/01-342/01 ,Z 
3977/94-305/94 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle §-u 2 zákona 
č.138/1991 Zb. Z 2274/00 
Návrh na vykonanie záznamu,Osvedčenie o vydržani vlast.práva k nehn.N 228/2001,Nz 238/2001,Z 963/01 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-3696/2001,GP č.111/2000,Osvedčenie o vydržani vlast.práva k nehn.N 229/2001,Nz 
239/2001,Rozhodnutie Výst.853/90,Zoznam nehn.,ktoré prechádz.z majetku SR do vlast.obce v zmysle § -u2 zákona 
č.138/1991 Zb,Z 971/01 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-3681/2001 ,GP č.171/2000,Osv.o vydržani vlast.práva k nehn.N 231/2001,Nz 241/2001 ,Z 
972/01 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-3841/2001,GP č.87/2001 ,Potvrdenie ,Z 1028/01 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-3640/2001 ,GP č.124/2000,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce 
v zmysle §-u2 zákona č.138/1991 Zb,Osvedčenie o vydržani vlast.práva k nehn.N 230/2001,Nz 240/2001 ,Z 964/01 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle ust.§-u 2,zákona 
č.138/1991 Zb.,Prehlásenie MsÚ ZI.Moravce,GP Č.617/2001,Z 667/01 
Zámenná zmluva V 285/01 
Kúpna zmluva V 289/01 
Návrh na vykonanie záznamu Z 1682/01 
Návrh na vykonanie záznamu Z 1680/01 
Osvedčenie o vydržani vlast.práva k nehn.N 370/2001 ,Nz 370/2001 ,Z 1323/01 
Kúpna zmluva V 1384/01-128/02 
Návrh na záznam,Listina o zmene s.č.183/470/SI./02 , Listina o zmene s.č.č.184/471/SI.l02 

Návrh na vykonanie záznamu SMM-5674/2001 ,Z 1420/01 

--------------------------- ----------- -------------
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Zb. Z 1822/98 
Návrh na vykonanie záznamu SMM·37/98,Delimitačný protokol, Inventárny súpis základných prostriedkov,Listina o určení 
s.č.č.93/98,94/98 Z 406/99 
Návrh na vykonanie záznamu SMM 6/99,Delimitačný protokol, Inventárny súpis základných prostriedkov,Listina o určení 
s.č č.5/99,č.4/99,GP Č.17/99,Z 267/99 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-19/99,Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn. N 33/99,Nz 33/99,GP č.34867279-
31/98·K, Oznámenie o prid.s.č.č.85/98,86/98,Delimitačný protokol, Inventúrny súpis,Z 678/99 
Návrh na vykonanie záznamu č.SMM-32/98,Zoznam nehn.,ktoré pre chádzajú z majetku SR do vlast.obce §-u 2 zákona 
č.198/91 Zb.,Potvrdenie o nekn.majetku,GP č. 1 8024335-91/97 Z 636/99 
Návrh na vykonanie záznamu,Osvedčenie o vydrža nl vlastniekeho práva k nehn.N 347/99,Nz 346/99, GP č.76/98 Z 1637/99 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-19/99,GP Č.158/99,Z 1768/99 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-37/98,GP Č.157/99,Z 1858/99 
Kúpna zmluva V 715/99,Osvedčenie o vydržani vl.práva k nehn. N 169/99,Nz 168/99,Z 1631/99 
Osvedčenie o vydržaní vlastn.práva k nehn.N 169/99,Nz 168/99 Z 1631/99,Zámenná zmluva V 643/99 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce ust.§·u 2,zák.138/91 Zb.,Z 
49/00, Z 1638/99 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce ust.§·u2,zák.138/91Zb.,Z 47/00, 
Z 1638/99 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce ust.§ -u2 zák.138/91 zb.,Z 48/00 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-1/96,Zoznam nehn.ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle ust.§·u2 
zákona 138/91 Zb.,Z 46/00 
Kúpna zmluva V 427/00 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle ust.§-u 2,138/91 Z., 
Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn .N 27/00,Nz 27/00, GP Č.11760346-85/96,Z 829/00 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-87/2000,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle §-u2 
zákona č.138/1991 Zb.,GP č.13/2000,Oznámenie o prid.s.č.č.86/2000, Z 1007/00-604/00,847/00 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-68/2000,Zoznam nehn.,ktoré prechádz.z majetku SR do vlast.obce v zmysle ust.§
u2,zák. 138/91 Z,GP Č.192/99,Z 733/00 
Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 346/98,Nz 346/98, Z 21 37/98 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-2245/2000,Osvedčenie o vydrža ní vlastn.práva k nehn.N 56/00,Nz 56/00,Z 1300/00 
Návrh na vykonanie záznamu,Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 58/00,Nz 58/00,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú 
z majetku SR do vlast.obce v zmysle ust.§-u 2,zák.138/91 Z.,GP Č.18024335-24/97,Z 2873/94-248/94,Z 1299/00-811/00 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-25/2000,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle ust.§
u2, zákona č.138/1991 Zb. ,GP č.62/99,GP č .594/2000,Rozhodnutie OÚ PPLH č.2000/09688 OP,Z 397/00 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-2522/2000,GP č.38/2000,Listina o urč .s.č.č.60/2000 Z 1494/00·825/00,974/00 
Návrh na vykonanie záznamu,Oznámenie o prid.s.č.č.12112000, Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 72100,Nz 
72/00, GP č.15/2000,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle §-u 2 zákona č.138/1991 Zb.,Z 
1823/00- 858/00,Návrh na vykonanie záznamu-doplnenie zo dňa 14.12.2001,GP č.221 -83/2001,Oznámenie o pridelení 
s.č.č .1394/4757/SI.Dodatok č.1 k Osvedčeniu o vydržani vlast.práva k nehn.N 224/01,Nz 224/01 Z 1823/00-612102 
Pkn vl.č.1168,Žiadosť o zápis do LV-50/92 
Hospodárska zmluva č. 3/91-1 05/92 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-3326/2000,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle ust.§
u2,zák.138/91 Z.,GP č.379/99,GP č.11761261-72/97, Z 1821/00 
Návrh na vykonanie záznamu Č.4054/2000 ,Z 2130/00 
Návrh na vykonanie záznamu č.3813/2000 ,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle §·u 2 
zákona č.138/1991 Zb.,GP č.87/99 
Návrh na vykonanie záznamu č.4055/2000 , Listina o urč.s.č.č. 116/Z000,Gp Č.81/2000,Z 2204/00 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-129212001,GP č .224/2000, Rozhodnutie OÚ PPLH č .2001/1 341 3 PPF,Z 336/01-342101 ,Z 
3977/94·305/94 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle §·u 2 zákona 
č.138/1991 Zb. Z 2274/00 
Návrh na vykonanie záznamu,Osvedčenie o vydržani vlast.práva k nehn.N 228/2001 ,Nz 238/2001 ,Z 963/01 
Návrh na vykonanie záznamu SMM·3696/2001 ,GP č.111/2000 ,Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 229/2001,Nz 
239/2001,Rozhodnutie Výst.853/90,Zoznam nehn.,ktoré prechádz.z majetku SR do vlast.obce v zmysle § -u2 zákona 
č.138/1991 Zb,Z 971/01 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-3681/2001 ,GP č .171/2000,Osv.o vydržaní vlast.práva k nehn.N 231/2001,Nz 241/2001 ,Z 
972/01 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-3841 /2001,GP č.87/2001 ,Potvrdenie ,Z 1028/01 
Návrh na vykonanie záznamu SMM·3640/2001,GP č .124/2000,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce 
v zmysle §-u2 zákona č.138/1991 Zb,Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 230/2001,Nz 240/2001 ,Z 964/01 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,ktoré prechádzajú z majetku SR do vlast.obce v zmysle ust.§-u 2,zákona 
č.138/1991 Zb.,Prehlásenie MsÚ ZI.Moravce,GP Č.617/2001,Z 667/01 
Zámenná zmluva V 285/01 
Kúpna zmluva V 289/01 
Návrh na vykonanie záznamu Z 1682/01 
Návrh na vykonanie záznamu Z 1680/01 
Osvedčenie o vydržaní v last.práva k nehn.N 370/2001 ,Nz 370/2001 ,Z 1323/01 
Kúpna zmluva V 1384/01-128/02 
Návrh na záznam,Listina o zmene s.č. 183/470/SI ./02 ,Listina o zmene s.č.č.184/471/SI.I02 
Návrh na vykonanie záznamu SMM·5674/2001,Z 1420/01 
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Návrh na vykonanie záznamu,Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 544/2001,Nz 503/2001 ,Z 1832/01 
Návrh na vykonanie záiznamu Z 312/02 
Návrh na vykonanie záznamu,Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 543/2001,Nz 552/2001 ,Z 1845/01 
Zámenná zmluva V 1159/01 ,Kúpna zmluva V 1160/01 
Návrh na vykonanie záznamu Z 1300/00 
Návrh na vykonanie záznamu Z 313102-635102,1273/02 
Zámenná zmluva V 407102 
Rozhodnutie X 17/02 
Zámenná zmluva V 310102 
Rozhodnutie X 141/2002 
Zámenná zmluva V 727102 
Návrh na vykonanie záznamu Z 766/02 
Rozhodnutie X 149/2002-1233/02 
Návrh na vykonanie záznamu SMM-277/3230/2002,Osvedčenie o vydržaní vlast.práva k nehn.N 136/2002,Nz 135/2002,Z 
680/02 
Návrh na vykonanie záznamu,Osvedčenie o vydržaní vlast.práv k nehn.N 267/2002,Nz 266/2002,Z 951/02-1274102 
Zámenná zmluva V 1430/02 
Návrh na vykonanie záznamu Z 1710/02 
Návrh Z 109/03 
Návrh na vykonanie záznamu Z 282/03-286/03 
Rozhodnutie X 5/2003-373/03 
Rozhodnutie X 14/2003-511/03 
Návrh na vykonanie záznamu Z 972/03 
Návrh na vykonanie záznamu Z 972/03 
Rozhodnutie X 15/2003 
Návrh na vykonanie záznamu,Delimitačný protokol,Z 1029/03 
Rozhodnutie X 162/2003 
Žiadost', Z 1072/03 -826/03; 
Návrh na vykonanie záznamu,Delimitačný protokol Z 1198/03 
Rozhod.o oprave chyby X 203/2003 
Rozhod.o oprave chyby X 173/2003 
Rozhod.o oprave chyby X 288/2003 
Žiadost',Zápis GP Č.221-118/09.03,Z 1555/03 
Oprava chýb R 324/03-1052/03 
Rozhod.o oprave chyby X 341/2003 
Rozhod.o oprave chyby X 342/2003 
Rozhod.o oprave chyby X 343/2003 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,kt.prechádz.z majetku SR do vlastn.obce v zmlysle §-u 2b z.č.138/1991 Zb. ,Z 
973/03 
Rozhodn.o oprave chyby X 314/2003 
Rozhodn.o oprave chyby X 348/2003 
Rozhodn.o oprave chyby X 351/2003 
Návrh na vykonanie záznamu,Delimitačný protokol Z 1311/03 
Návrh na vzkon.záznamu,Zoznam nehnlltel'.,kt.prechádz.z maj.SR do vlastn.obce v zmysle §-u 2b zákona č.138/1991 
Zb.,GP č.221-165/03,N 582/2003,Nz 124735/2003,Z 1766/03 
Návrh na vykon.záznamu,N 582/2003,Nz 124735/2003,Z 1764/03 
Oprava chýb R 7/2004 
Návrh na vykonanie záznamll,Delimitačný protokol,Dodatok č.1 k Del.protok.,Z 1756/03 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,kt.prechádz.z majetku SR do vlastn.obce v zmysle §-u 2b z.č.138/1991 Zb.,GP 
Č.221-128/03,Z 1755/03 
Návrh na vykonanie záznamll,Delimitačný protokol,Dodatok č.1 k Delim.pr.,N 582/2003,Nz 124735/2003,GP Č.221-130/03,Z 
1765/03 
Návrh Z 1730/03,Kúpna zmluva V 1501/95 
Oprava chýb R 55/04 
Oprava chýb R 44/04 
Kúpna zmluva V 1445/03 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn.,kt.prechádz.z majetku SR do vlastn.obce v zmysle §-u2b zákona č.138/1991 
Zb.,GP Č.221-127/03,Z 390/04 
Návrh na vykonanie záznamu,Zoznam nehn .. kt.prechádz.z majetku SR do vlastn.obce v zmysle §-u 2 zákona č.138/1991 
Zb.,Z 920/04 
Zámenná zmluva V 459/04 
Návrh na vykon.záznamu,delimitačný protokol,Rozh.o lIrč.súpis.č.č.152/286/Sá,Z 172/04 
Oprava chýb R 205/04 
Oprava chýb R 212/2004 
Oprava chýb X 222/2006 
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Por.č.: 

Pod V 407/00 sa zriaďuje zál.právo na zabezp.pohľadávky PKB a.s.Žilina na základe zmluvy o úvere č.12/007/00 
na nehn. uvedené v Iistine.Ostatné údaje ohľadne zál.práva sú uvedené v Zmluve o zriad.zál.práva na 
nehn.č .12/007/00/N 
Vecné bremeno zriadené v zmysle § 23 odsl5,zákona č.182/1999 Z.z.v zneni neskoršich predpisov v prospech 
vlastnikov bytov. domu s.č.1866 na p.č.1100/5,1100/6 LV č.4593,Uznesenie Er 1116/96,Z 1951/99 
V zmysle § 23 odst.5 z.č.182/1993 Z.z.v zneni nesk.predpisov sa zriaďuje vecné bremeno k pozemku 
p.č.1086/2,3,4 pre vlastnikov v LV č.4692 
V zmysle § 23 ods.5 z.č.182/1993 Z.z.v zneni nesk.predpisov sa zriaďuje vecné bremeno k pozemku na 
p.č.2541/6,2541/5 pre vlastnikov v LV Č.4804,Z 824/00,823/00 
Pod V 167/02 sa zriaďuje záložné právo na zabezpečenie pohľadávky v prospech Ministerstvo životnóho 
prostredia Bratislava ICO 678 678 na nehn.parc.č.2490/2 zast.pl.s.č.1572 dom,parc.č.1885 zast.pl.s.č .444 
dom,parc.č.1706/1 zast.pl. s.č.435 mestské kult.stredisko na základe Zmluvy o poskytnuti prostriedkov fondu 
č.407/139/040/01.0statné údaje sú v Zmluve o zriadeni záložného práva č.139/040/Z101-124/02,208/02 
Na podklade V 1078/01-právo na používanie inžinierských sietí prechádzajúcich cez parc.č.2846/191 v prospech 
vlastníkov pozemkov 
parc.č.2846/1,2,5,2846/16,17 ,18,19,20,21,22,23,25,26,27 ,30,34,35,37 ,38,39,41,42,43,2846/126,127 ,128,129,130,131 , 
140, 2846/157,160,161,162,2846/171,175,176,177 ,178,180,181,182, 
2846/222,223,229,240,241,3412/2,3,5,6,7,10,12,14,15 a stavieb 
s.č.3036,3037 ,3038,3040,3041,3042,3043,3044,3045,3046,3047 ,3048,3064,3068-199/02 
Prebraté z LV č.4604/LV č.338/-Pod V 1053/96 sa zriaďuje zál.právo na nehn.uvedené v listíne prospech 
VÚB,a.s.pobočka Nitra na základe zál.zmluvy č.1/96 zo dňa 28.3.1996 na sumu uvedenú v listine. 
Prebraté z LV č.4604/LV č .. 338/-Pod V 2452/96 sa zriaďuje zál.právo na nehn.uvedené v listine v prospech 
VÚB,a.s.pobočka Nitra na základe zál.zmluvy č.5/96 zo dňa 28.8.1996 na sumu uvedenú v listine. 
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky E KN parc. Č. 5616, 5688 zriadené v prospech vlastni ka C KN parc. Č . 
1402/1-7 spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete, prípojky plynu, zriaďovania, uloženia, vedenia a 
výstavby pripojok na povrchu, nad a pod povrchom,zaťažených nehnuteľností a s tým súvisiacich terénnych 
úprav, úprav pôdy a jej porastu, vstupu osobami a vjazdu technickými a dopravnými prostriedkami na 
zaťažené pozemky za účelom prevádzkovania, uživania, údržby, výmeny zmien a opráv pripojok alebo 
odstránenia pripojok v rozsahu znázornenom v geom. pláne Č. 36056189-58/2007 v súlade so Zmluvou o 
zriadeni vecného bremena zo dňa 24.2.2009.V 370/2009-181/09 
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky E KN parc. Č. 5616, zriadené v prospech vlastni ka C KN parc. Č. 1402/1-7 
spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete, vodovodnej pripojky, zriaďovania, uloženia, vedenia a výstavby 
pripojok na povrchu, nad a pod povrchom,zaťažených nehnuteľností a s tým súvisiacich terénnych úprav, 
úprav pôdy a jej porastu, vstupu osobami a vjazdu technickými a dopravnými prostriedkami na zaťažené 
pozemky za účelom prevádzkovania, uživania, údržby, výmeny zmien a opráv prípojok alebo odstránenía 
pripojok v rozsahu znázornenom v geom. pláne Č. 36056189-59/2007 v súlade so Zmluvou o zriadeni vecného 
bremena zo dňa 24.2.2009.V 370/2009-181/09 
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky E KN parc. Č. 5616, 5688 zriadené v prospech vlastnika C KN parc. Č. 
1402/1-7 spočivajúce v práve prechodu a prejazdu v rozsahu znázornenom v geom. pláne Č. 36056189-6012007 v 
súlade so Zmluvou o zriadeni vecného bremena zo dňa 24.2.2009.V 370/2009-181/09 

1 Vecné bremeno zaťažujúce pozemky v k.ú.Zlaté Moravce, KN-C p.č.1462/6, KN-E p.č.1461,1462 a 5615 
spočívajúce v zriadeni práva prechodu a prejazdu cez zaťažené pozemky a s tým súvisiacich terénných úprav, 
úprav pôdy a jej porastu, práva vstupu osobami a vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami 
na zaťažené pozemky za účelom zriadenia práva prechodu a prejazdu v prospech každého vlastni ka pozemku 
KN-C p.č.1402/1-7 v zmysle geom.plánu č.36 056 189-56/2007 v súlade so Zmluvou o zriadeni vecného bremena 
zo dňa 24.2.2009, V 2857/2009oČ.z.23/2010 

1 Vecné bremeno spočivajúce v práve oprávneného z vecného bremena vybudovať a prevádzkovať podzemné 
stavby-čerpacie stanice ČS 2 a ČS 5 a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť postaven ú čerpaciu 
stanicu ČS 2 a jej prevádzkovanie na novovytvorenej parcele Č. 2792/4 a čepaciu stanicu ČS 5 a jej 
prevádzkovanie na novovytvorenej parcele Č. 15695/2 vyznačených v GP Č. 27/2010 a GP č- 30/2010 v prospech: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Nitra, IČO 36550949, v súlade so Zmluvou o zriadeni vecného 
bremena Č . 2896/Ne-14/2011 , V 415/2011-p.z.578/2011 

1 Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č.79/1957 Zb.o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný 
zákon) v spojeni s § 96 ods.4 zákona č.251/2012 Z.z.O energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov v 
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ICO:36 361 518, so sidlom Čulenova 6, 816 47 
Bratislava podl'a geometrického plánu č.586/2012 na pozemku parc.reg.'E' č.5658/1 , týkajúce sa 
elektroenergetického zariadenia 1x22 kV VN linka č.246 na trase Nitra 2 - Rz Zlaté Moravce. Z 2286/12 -p.z.74/13; 

1 Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť existenciu inžinierskych sieti - plynárenských zariadeni a to v 
rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č.23/2012 a strpieť prechod a prejazd zamestnancova vozidiel 
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby, opravy plynárenských zariadeni na parc. reg. 'E' KN Č. 
5610/1 v prospech SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35910739, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava, 
V 245/2013-p.z.247/2013; 

1 Vecné bremeno spočivajúce v povinnosti strpieť existenciu ínžinierskych sieti - plynárenských zariadení a to v 
rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom Č. 22/2012 a strpieť prechod a prejazd zamestnancova vozidiel 
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadeni na parc. reg. E KN 
č.5610/1 v prospech SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35910739, Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava, 
V 352/2013-p.z.320/13; 

Iné údaje: 

Kúpna zmluva V 973/2005, GP č .554/2005 

---------- --- -------- ----
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Por.č.: 

Pod V 407/00 sa zriaďuje zál.právo na zabezp.pohfadávky PI(B a.s .Žilina na základe zmluvy o úvere č.12/007/00 
na nehn. uvedené v listine.Ostatné údaje ohľadne zál.práva sú uvedené v Zmluve o zriad.zál.práva na 
nehn.č.12/007/00/N 
Vecné bremeno zriadené v zmysle § 23 odst5,zákona č.182/1999 Z.z.v znení neskoršich predpisov v prospech 
vlastníkov bytov. domu s .č.1866 na p.č . 11 00/5,1100/6 LV č.4593,Uznesenie Er 1116/96,Z 1951/99 
V zmysle § 23 odst.5 z.č .182/1993 Z.z.v zneni nesk.predpisov sa zriaďuje vecné bremeno k pozemku 
p.č.1086/2 , 3,4 pre vlastnikov v LV č.4692 
V zmysle § 23 ods.5 z.č.182/1993 Z.Z.V znení nesk.predpisov sa zriaďuje vecné bremeno k pozemku na 
p.č.2541/6,2541/5 pre vlastnikov v LV Č.4804,Z 824/00,823/00 
Pod V 167/02 sa zriaďuje záložné právo na zabezpečenie pohfadávky v prospech Ministerstvo životného 
prostredia Bratislava ICO 678 678 na nehn.parc.č.2490/2 zast.pl.s.č.1572 dom,parc.č.1885 zast.pl .s.č.444 
dom,parc.č .1706/1 zast.pl. s.č.435 mestské kult.stredisko na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov fondu 
č.407/139/040/01.0statné údaje sú v Zmluve o zriadeni záložného práva č.139/040/ZJ01-124/02,208/02 
Na podklade V 1078/01-právo na použivanie inžinierských sietí prechádzajúcich cez parc .č . 2846/191 v prospech 
vlastníkov pozemkov 
parc.č.2846/1 ,2,5,2846/16,17,18, 19,20,21 ,22,23,25,26,27,30,34,35,37,38,39,41 ,42,43,2846/126,127,128,129,130,131, 
140, 2846/157,160,161,162,2846/171 ,175,176,177,178, 180,181,182, 
2846/222,223,229,240,241,3412/2,3,5,6,7,10,12,14,15 a stavieb 
s.č .3036,3037,3038,3040,3041,3042,3043,3044, 3045,3046 ,3047,3048,3064,3068-199/02 
Prebraté z LV č.4604/LV č.338/-Pod V 1053/96 sa zriaďuje zál.právo na nehn.uvedené v listine prospech 
VÚB,a.s .pobočka Nitra na základe zál.zmluvy č.1/96 zo dňa 28.3.1996 na sumu uvedenú v listine. 
Prebraté z LV č.4604/LV č .. 338/-Pod V 2452/96 sa zriaďuje zál.právo na nehn.uvedené v listine v prospech 
VÚB,a .s.pobočka Nitra na základe zál.zmluvy č.5/96 zo dňa 28.8.1996 na sumu uvedenú v listine. 
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky E KN parc. Č. 5616, 5688 zriadené v prospech vlastnika C KN parc. Č. 
1402/1-7 spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete, prípojky plynu, zriaďovania, uloženia, vedenia a 
výstavby pripojok na povrchu, nad a pod povrchom,zaťažených nehnuteľností a s tým súvisiacich terénnych 
úprav, úprav pôdy a jej porastu, vstupu osobami a vjazdu technickými a dopravnými prostriedkami na 
zaťažené pozemky za účelom prevádzkovania, uživania, údržby, výmeny zmien a opráv prípojok alebo 
odstránenia pripojok v rozsahu znázornenom v geom. pláne Č. 36056189-58/2007 v súlade so Zmluvou o 
zriadeni vecného bremena zo dňa 24.2.2009.V 370/2009-181/09 
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky E KN parc. Č . 5616, zriadené v prospech vlastnika C KN parc. č.1402/1-7 
spočivajúce v práve uloženia inžinierskej siete, vodovodnej prípojky, zriaďovania, uloženia, vedenia a výstavby 
pripojok na povrchu, nad a pod povrchom,zaťažených nehnutefností a s tým súvisiacich terénnych úprav, 
úprav pôdy a jej porastu, vstupu osobami a vjazdu technickými a dopravnými prostriedkami na zaťažené 
pozemky za úče lom prevádzkovania, uživania, údržby, výmeny zmien a opráv prípojok alebo odstránenia 
prípojok v rozsahu znázornenom v geom. pláne Č. 36056189-59/2007 v súlade so Zmluvou o zriadení vecného 
bremena zo dňa 24.2.2009.V 370/2009-181/09 
Vecné bremeno zaťažujúce pozemky E KN parc. Č. 5616, 5688 zriadené v prospech vlastníka C KN parc. Č. 
1402/1-7 spočívajúce v práve prechodu a prejazdu v rozsahu znázornenom v geom. pláne Č. 36056189-60/2007 v 
súlade so Zmluvou o zriadeni vecného bremena zo dňa 24.2.2009.V 370/2009-181/09 

Vecné bremeno zaťažujúce pozemky v k.ú.Zlaté Moravce, KN-C p.č.146216, KN-E p . č.1461 , 1462 a 5615 
spočívajúce v zriadeni práva prechodu a prejazdu cez zaťažené pozemky a s tým súvisiacich terénných úprav, 
úprav pôdy a jej porastu, práva vstupu osobami a vj azdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami 
na zaťažené pozemky za účelom zriadenia práva prechodu a prejazdu v prospech každého vlastníka pozemku 
KN-C p.č.1402/1-7 v zmyslegeom.plánu č . 36 056 189-56/2007 v súlade so Zmluvou o zriadeni vecného bremena 
zo dňa 24.2.2009, V 2857/2009-č.z.23/2010 
Vecné bremeno spočívajúce v práve oprávneného z vecného bremena vybudovať a prevádzkovať podzemné 
stavby-čerpacie stanice ČS 2 a ČS 5 a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť postaven ú čerpaciu 
stanicu ČS 2 a jej prevádzkovaníe na novovytvorenej parcele Č . 2792/4 a čepaciu stanicu ČS 5 a jej 
prevádzkovanie na novovytvorenej parcele Č. 15695/2 vyznačených v GP Č. 27/2010 a GP Č. 30/201 0 v prospech: 
Západoslovenská vodárenská spoločnost',a.s., Nitra, IČO 36550949, v súlade so Zmluvou o zriadeni vecného 
bremena Č. 2896/Ne-14/2011, V 415/2011-p.z.678/2011 
Vecné bremeno podl'a § 22 a nasl. Zákona č.79/1957 Zb.o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný 
zákon) v spojeni s § 96 ods.4 zákona č .251 /201 2 Z.z.o ener9.etike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná , a.s., ICO:36 361 51 8, so sídlom Culenova 6, 81647 
Bratislava podi'a geometrického plánu č.586/201 2 na pozemku parc.reg.'E' č.5658/1, týkajúce sa 
elektroenergetického zariadenia 1 x22 kV VN linka č .246 na trase Nitra 2 - Rz Zlaté Moravce. Z 2286/12 -p.z.74/13; 

1 Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť existenciu inžinierskych siet i - plynárenských zariadeni a to v 
rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom 1:.23/2012 a strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel 
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby, opravy plynárenských zariadeni na parc. reg. 'E' KN Č. 
5610/1 v prospech SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35910739, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava, 

Iné údaje: 

V 245/2013-p.z.247/2013; 
Vecné bremeno spočívajúce v povinnost i strpieť existenciu inžinierskych sieti - plynárenských zariadeni a to v 
rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom Č . 22/2012 a strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel 
oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení na parc. reg. E KN 
č .5610/1 v prospech SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35910739, Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava , 
V 352/2013-p.z.320/13; 

Kúpna zmluva V 973/2005, GP č.554/2005 
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ZBYTOK PKN P.C.420,421 V PKN VL.C.729 V UZ.ORG.,CAST PKN P.C.1755 V PKN VL.C.729 NEID.,PKN 
P.C.354,355,356,532/1 V PKN VL.C.729 NEID.V UZ.ORG.,ZBYTOK PKN P.C.1630/37 V PKN VL.C.729 V 
UZ.ORG.,PKN P.C.2 V PKN VL.C.729 NEID. ,PKN P.C.252/1 NEID.V UZ.ORG. 
Z P.C.808 DIEL 16,18 O VYMERE 531 M2 DO P.C.20733/3-LV C.2264 Z P.C.808 VYMERA 2483 M2 DO P.C.20733/2-
LV C.2264 
LV C.561 
NA ZAKLADE MEDZISTATNEJ DOHODY UZAVRETEJ MEDZI VLADOU CSSR A USA VL.C.220 P.C.30/A/1 DOM 
C.36 A DVOR KN P.C.1676/2,1677 NA 1/3 ERNEST FURCHTGOTT,1/6 ANNA FURCHTGOTT,1/6 RACHEL 
FURCHTGOTT BOL VYSSIE UVEDENY MAJETOK FINANCNE VYPORIADANY V.Z.157/93,44/94 
LV 3467 
LV č.4593 
LV č.4698 (p.č.1100/80) 
LV č .4847 

LV č.338 (p.č.887/1 1)-313/94,403/01 

LV č.4977(p.č.3470/31)-1016/01 

LV č.5028-612102 
Poznamenáva sa začatie konania o práve k nehnutel'nostiam, 
ktoré má byť určené súdom (parc.č.1679/1 , 1679/2, 1679/4, 1679/5 
,1679/6,1680,stavba s.č.305 na parc.č .1 679/2)Z 1661/02-193/03 
LV č.2487 
LV č .2487-387/04 

Kúpna zmluva V 1183/2005,GP č.50/2004 
Kúpno - predajná zmluva V 316/2007, GP č.711 /2005-pvz.1 089/07 
GP č .221-118/07, Z 1016/08-pvz.747/08 
GP č.538/2006, V 1506/2008-pvz.864/08 
GP č.264/2008, Z 990/08, V 1488/2008-pvz.882/08 
GP č.637/2007, V 2184/2008-č.z.77/09 
GP č.743/2007, V 2172/2008-č .z.447/09 

Protokol o oprave chyby v KN, X 396/2009-č.z.836/09 
GP č. 19/2008, V 1238/2009-p.z.235/2010 

1 GP č. 91/2008, V 1934/2011 -p.z.69/2012 
1 Žiadosť, GP č . 221-86/2011, R 47/2012-p.z.299/2012 
1 GP č. 21 /2012, Z 638/2012-p.z.322/201 2 
1 GP č.9/2012, Z 844/2012-p.z.439/201 2; 
1 LV č.7771-p.z.439/2012 ; 

1 Výmaz záložného práva, Z 1070/12 -p.z.555/12; 
1 GP č.54/2012, V 1174/2012-p.z.672/2012; 
1 GP č.90/2011, Z 845/12 -p.z.441/12; 
1 GP č.104/2012, Z 329/2013-p.z.228/2013; 
1 GP č. 221-107/2012, Z 330/2013-p.z.261/2013 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Vysvetlenie: údaje v CASTI C:tARCHY bez uvedenia parcelného tIsla alebo poradového tIsla vlastníka alebo inej oprávnenej 
osoby sa týkajú vše/kých nehnuteľností a všetkých vlas/nlkov a iných oprávnených osôb na liste vlas/nlctva. 
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Uznesenie č. 554/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Zlat)/ch Moravciach 

konaného di1a 25 .04.20 13 

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena (lokalita Zlaté Moravce - Chyzcrovce) pre 
Západoslovenskú distribučnú, a.s. - časť pozemku pal'cely KN registra "E", č. 
parcely 537/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková výmera 7825 m2) 

vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23 . zasadnutí MZ konanom di1a 
25.04.2013 

prerokovalo 

II á vrh zmluvy o budúcej kúpIlej zmluve, v rámci ktorej má budlÍci predávajúci 
- mesto Zlaté Moravce - ako výlučný vlastník nehnuteľnosti - pozemku parcely KN 
registra "E", č. parcely 537/1 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7825 
m2

, ktorý sa nachádza v k. Ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce. okres Zlaté Moravcc a 
je zapísaný na LV Č. 5417 vedenom Správou katastľa Zlaté Moravce (lokalita Zlaté 
Moravce - Chyzerovce), záujem pre viest' do vlastníctva budúceho kupujúceho -
Západoslove11ská distribučná a.s. zastúpe11á na základe pll1omocel1stva SPOIOČIlOSt'OIl 

Ellerl11011t s.r.o., I/ralličná 14, 827 14 Bratislava v zastlÍpellÍ IlIg. Vladimírom 
Čurgalim a Ing. Eduardom Kočiským a budúci kupujúci má záujem nadobudllút' do 
svojho vlastníctva čast' uvedeného pozemku o výmere cca 20 /1/ (na ktorom bude v rámci 
plánovanej stavby "Zl. MOľavce - Chyzerovce - zahustenie TS, rekonštrukcia NN", ktorej 
stavebníkom bude budúci kupujúci, osadená stavba kioskovej distribučnej trafostanice) za 
kúpnu cellu vo l~ýške 100,00 €/n/ budúceho predávaného pozemku (\')'pracOl'lll7ie GP na 
oddelenie budúceho predávaného pozemku zabezpečí na \'hISIf1é nákloc(l ' hllclúci kuplljúci) za 
splne11ia podmienky, ktorou je schválenie samotného predaja predmetllého pozemku 
mestsk.ÝI11 zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce 
a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi zl11luvlI)~mi stranami - mestom 
Zlaté Moravce ako budúcim povil1n.ÝI1l z vecného bremella a budúcim oprávnenim 
z vecllého bremena: Západoslovenská distribučná a.s. zastúpená na základe 
plnomocenstva spolOčllost'ou v Ellermollt s.r.o., Hrallič11á 14, 827 14 Bratislava 
" zastúpení Ing. Vladimírom Curgalil11 a IlIg. Eduardo/11 I(očis/<.Ií 111, predmetoIII ktorej 
bllde zriadenie vec11éllO bremena bezodplatne ako vecllé bremeno in rem, spočÍl'(fjúce v 
povinl1osti budúceho povinného strpiet' na pozemku parcely KN registra "E", č. parce~ľ 

537/1 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o v)/merc 7825 111
2

• ktor)' sa nachádza \' 
k. Ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce a je zapísan)' na L V Č. 5417 
vedenom Správou katastra Zlaté Moravce, 

vstup, prechod a prejazd peši, motorOl~(IJ11i a nel11otorov)~l11 i dopravl1)'l1li prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami budúcim kupujúcim a ním poverell.ľl11i osobami l' rozsa/1Il 
a spÔSObOl11l1evY/lIlutll)íl11 na ~líkol1 povolel1ej čill1lOsti za úče/om UŽÍvania, prevádzkovania, 
údržby, 0IJrlll~V, úpravy, rekollštrukcie, l1lode1'l1izácie a ak.'Í'chkol'l'ek in.!,'ch stm'ebll}ch 
úprav stavbJ distribučnej trafostalIice, ktorá bude l~)lb lldov([Juí IUI budúcom predlÍvflnol1l 
pozemku, vrátane jej odstrál1el1ia, 

obmedzel1ia vyp~)íl'(ljlÍce zo zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike fi o zmelie 
lliektOl:vch zákonov, a oc!,rmll1é pásmo distribučllej tl'(~/ostallice, ktorá bllde 1:)'budol'lIlUí 
IUI budúcoIII predáwl/lol1l pozemku, pmll'a fi 43 zákoIIa č. 251/2012 Z. ~. o energetike 

Uznesenie č. 554/2013 
z 23. zasadnutia Mestského zastupite ľstvn v Zlat)'ch Mor,1Vciach 

konaného Ch1H 25. 04 .:20 l J 

Návrh na schválenie zmluvy ° budúcej kúpnej zmluve II o budúcej zmluye 
° zriadení vecného bremena (lokalita Zlaté Moravce - Chyzcroycc) prc 
Západoslovenskú distribučnú, a.s. - čast' pozemku parcely K N registnl "E", č. 
parcely 537/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; celková V)'IllCra 7S25 mZ) 
vo vlastníctvc mesta Zlaté Mo,'avce (LV č . s·n 7) 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravc iach na svojom 23 . zasadnutí MI konanom dI'la 
25.04.2013 

/) }" e ,. () k o \' a l o 

II fÍ v ,. II Vn/I/IT o blldúcej kúpnej zmlu ve, l' rámci !itorej má budúci pretl(Í)'{Ijúci 
- mesto Zlaté Moravce - ako vf'lučný v/astl/ík lIellllute l'lIosti - pozcmlm parccJ~' KN 
"cgistra "E", č. parcely 537/1. druh pozemku zastavané plochy a nádvoria () výmcre 7R25 
111 ~ . ktor)' sa nac hádza v k. Ú. Zlaté Mora\"cc. ol)l~c Zlak Mora\' ·C. okrcs I btl' !'vl0f"(1V 'C a 
je zapísan)! na LV Č. 5417 vedenom Správou katastra Zlaté Moravce (lokalita Zlaté 
1'v1oravce - Chy/cľúvce), záujem pre viest , do vlastníctva budúcellO k up IIjúcell ° -
Západoslovenská distribučná a.s. zastlÍpená l/a základe p///omocel/st!'lI sp% Č//O.\"f'OIl 

EI1er11l0nt s.r.o., H/"anič/I{í 14, 827 14 Bmtislav{/ l' zastlÍpení Il1g. Vftu/ill/íroll/ 
Čllrgalim a Ing. Eduardom J(OČiS/í)JIIl a budúci kupujúci má záujem /wdoblldnlÍt' do 
SVOj/lO 1'Iastníctva čast' uvede//ého pozemku o l:í'l1Iere CCII 20 n/ (IW ktorom bll(k \ rúrnci 
plánc)\'(1nej stavby "Zl. Moravce Chyzerovcc - zahustenie TS. rekonštrukcia N 1-'. ktOJ"l'j 
stm!cbníkom bude budúci kupujúci. osadená stavba kioskovej di stribučnej trafus tani cl:) ZfI 

kúpIIu cellu vo l:)í§ke 100,00 €/m 2 budúceho predávané/IO p ozel11/w (\T/)/"{/('m'uIIÍl' Ul l liU 

oddelenie hudúccho jJJ'edál'Clného pozell1kll ::uhe::ped!la \-/u\fm; J/tíklw/l" IJl/!!tí 'j Ii Il/m/lÍc i) za 
splnenia podl11ieuliy, ktorou je schválenie samotnéllO predaja pf'ctlmclIIého pozemku 
mests kI'1Il zastupite /'stvOI11 mesta Z laté M om vce 
a o budúcej zm/lII'e o zriadeuí I'ecllélw breme// a lIledzi Zl1lll1l'lI.l~lIIi stm/Willi - mestom 
Zlaté Jforavce ako blldúcim POVillll,Vm Z vecné/IO bremena a budúcim (}"I'{Í1'//eIl.l~1II 

Z l'eclléllo bremena: Zrípados/ovel1s/({í distriblIčná as. zasttÍ"emí IIa základe 
,,/nol11oCeIlSII)(/ !;poločllost'ou Ellemw l1t S.r. o" Hranič11ú 14, 827 14 Umtislm'lI 
v zastúpení Ing. Vladimírom ČlIl'galilll {f ll/g. E duardo/ll !(o {isl-i.l' III , predmetoIII ktore; 
bude zriadellie vecuého bremena /Jezodplatne alw pecné bremen o iII rem, spoúJ'{I;úce l' 

poviullosti budúceho povinného Sfl1J;et' ml pozemku pal'ce~J' KN registra .. 1,-" ', č. parcefľ 
537/1 . druh J ozcl11ku 7.astavané plochy rl lléídvorin o v~mcrL 7825 !ll :'. . ktor:" sa IlLlch{,d/<\ \ 
k. Ú. ZlClté iV[ ravcc. obec Zlaté Moravce, okres Zlaté /loravce a .jc zapísan)' n;l LV Č . .54 17 
\edello m Sprá\ 'ou katastra Zlaté Moravce. 

1'.\lIIP, prechod a prejazd p eši, ",oIO"01~J~lI/i fi lIemotOl'OI~,~lIIi dopl'f1I'''-í'11Ii prostried/wlIli, 
stm;m; {Il11ec!umiz l11ami budúcim kllPlljúcim (f ním p01'ereIlJ"lIIi oso!}{tllli l' /"O ';..HtllII 

{I SfJÔS(}bOl1l lle l~J'llnlltll.líl11 uu I~J'ko" pOI'olellej činllosti za Ú čelo III užíl'ftllia. prel,údZ/iOl'flllia. 
údržby , Opl'l ll :J', úpra vy, r eko/lštrukcie, l110demizácie a ak.l'cllko/'l'tdí il/ich sf{/1'e/m,(c11 
úprav stavby distribučnej frafosf{fllice, k tortÍ bllde lT 1Jll(/(JI'lllllí IHl budúcol/l predá1'tll/olll 
I'lJzem/iII , I'ráta l/ e j ej odstráneIlia, 

obmedzel1ia 1'J 'P~)' l'ajlÍce ZO zákol/a Č. 251/20/2 Z. z. o ellergeti/,e ti () ';.lIleue 
lIielaOl}cll zákol/OI ', a och,.mlllé pásli/o distribučl1e; tm/n.\·ton ice, 1,lorá bI/de l:l'IJlldOl'({lIá 
IIfI hlldlÍcom predríl 'allom pozemku, podfa § 43 :álwll([ (\ 25112012 L. ~. () ťllerge1iAe 



a o zmene niektOl:ých zákonov za splnenia podmienky, klorou je schválenie sal1lotného 
zriadenia vecného bremena /la pôvodnom pozemku mestským zastupite/'stvolJl mesta Zlaté 
A/oravce. 

schval'uje 

II á vrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v rámci ktorej má budúci predávajúci 
- mesto Zlaté Moravce - ako výlučný vlastník nelmuteľnosti - pozemku parcely KN 
reľistra "E", č. parcely 537/1 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o v)'1nerc 7825 
m , ktorý sa nachádza v k. ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce a 
je zapísan)' na LV Č. 5417 vedenom Správou katastra Zlaté Moravce (lokalita Zlaté 
Moravce - Chyzerovce), záujem previesť do vlastnÍCtva budúceho Impujúceho -
Západoslovenská distribučná a.s. zastúpená na záklrule plnomocellstl'a SPOIOČIlOSt'Oll 

Enerl1lont s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava v zastúpení Ing. Vladimírom 
ČUl'galim a fllg. Eduardom Kočiským a budúci kupujúci l1uí záujem nadobudlllít' do 
SVOj/IO vlastníctva čast' uvede11ého pozemku o l~}ímere cca 20 11/ (na ktorom bude v rámci 
plánovanej stavby "Zl. Moravce - Chyzerovce - zahustenie TS, rekonštrukcia NN". ktorej 
stavebníkom bude budúci kupujúci, osadená stavba kioskovej distribučnej trafostanice) za 
kúpnu cenu vo výške 1 00,00 €/nl budúce/IO predávaného pozemku (vypracovanie GP na 
oddelenie budúceho predávaného pozemku zabezpečí na v/aslné nák/w(v hudlÍci kUfJujúci) za 
spilleIlia podmienky, ktorou je schválenie samotného predaja predmetného pozemku 
mestským zastupitel'stvom mesta Zlaté Moravce 
a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi zmluvn.ými stranami - mestom 
Zlaté Moravce ako budúcim povinným Z vecného bremena a budúcim op Ní Vil en)ím 
Z vecného bremena: Západoslovenská distribučná a.s. zastúpená na základe 
plnomocenstva spoločnosťou Enermont s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava 
v zastúpení Ing. Vladimírom Čurgalim a fllg. Eduardom [(očiskÝIl1, predmetoIII ktorej 
bude zriadenie vecného bremena bezodplatne ako vecné bremeno in rem, spočívajúce v 
povilll1osti budúceho povinného st/piel' n([ pozemku parcely J(N registra "Elo, č. parce~) ' 

537/1 . druh pozemku zastavané plochy a nád"oria o v)'merc 7825 111
2

• ktor)' sa nachádza v 
k. Ú. Zlaté Moravce, obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce a je zapísaný na LV Č . 5417 
vedenom Správou katastra Zlaté Moravce, 

vstllp, prechod a prejazd peši, motorovJl/Ili a l1el11otorol~JíJl1i doprm'l1.Jíl1li prostriedkami, 
~·trojl1li a mechanizmami budúcim kupl~ilÍcil11 a ním poveren)'l1li osoballli l' rozsahu 
a spôsobomnel~}'llIllltnýmna výkon povolenej činnosti za účelom užívania, prevádzkovania, 
údržby, opm vy, IÍpravy, rekonštrukcie, 1II0demizácie a ak}chko/'vek in)'ch stal'ebll.Jíc/1 
IÍprav stavby distribučnej trafostanice, ktorá bllde vybudovaná nll budúcom predlÍvallolll 
pozemk u, vrátane jej odstránenia, 

obmedzellia vyp~vvajúce ZO zákona č. 251/2012 Z. z. o ellergetike a () zmene 
niektOlÝc/1 zákonov, a ochranllé pásmo distribllčl1ej trafostanice, ktorú bude 1'.l'blldovaJl(í 
IUI budúcom predávlll101ll pozemk ll, podl'a § 43 zákol1a č. 251/2012 Z. z. () el1ergetike 
a o zmelie lIiektOl:lícll zákonov za spilleIIia podmienky, ktoro II je sellválellie salllotného 
zriadenia vecllého bremena na pôvodnom pozemku mestsk)íll1 zaslllpitel'stvo/ll mesta Zlaté 
Afol'{{vce. 

uk/ad á 
ndúcej oddelenia správ)' majetku mesta zabezpečiť uzat\ 'Oľenic zmlU\ ')' () budúCéj kúpnej 
zmluve a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto 
uznesenia 

a o zmene lIiektOl:vclt zákonov za splnel1ia podmienky, ktorou je scllwílel1ie samotl/éllO 
zriadel1ia veclléllO bremel1a l1a pôvodnom pozemku mestsk.Vm zastllpitel'stl'oll1 mesta Zlaté 
A1oravce . 

. 1 ch l' Lf I' uj e 

11 á I' r" zmluvy () budúcej kúpl1ej zmIlIve, I' rámci ktorej má blldúci p redlí l'lIjlÍci 
- mesto Zlaté M oravce - ako vý lučný vlas tník nehnuteľnosti pozemku parce ly KN 
registra .. E' ·, č . parcely 537/1 , druh pozemku 7.él stél\" 1l1é plochy zl nód \ ori a o \' )' I1\\:: re 7825 
111

2
• kto r~' sa nachádza v k. Ú. Zlaté Morave c. obec Zlak Moravce, okres Z laté ľvlora\'cc a 

je I~lpí san)' na LV č , .'14-1 7 vedenom Správou katast ra Zlaté Moravce (lokalila Zla té 
MOľélvce - ChF crovce), záujem previest' do vlastuÍctva budlÍceho /wpujtíce//O -
Západoslovellská distribučl1á a.s. zastúpellá IIa základe {J/noll1ocenstm SI'%čnost'oII 

f<;nerlllont s.r.o., Hral1ičuá 14, 827 14 Bratis/ava l' zastúpení I llg. V/adilllÍI'OIII 
C'urgalim a IlIg. Eduardom J(oč;skJím a budúci kupujúci má záujem /l{1t!Oblldl1lít' do 
H'OjllO vlastníctva čast' ul'edenélto pozelllku o v)"lI1ere cca 20 1If' (11 ~1 ktorom bude v rťtm c i 
plánovanej stavby "Zl. Moravce - Chyzcrovce - zahustenie ľS. rekonštrukcia I" , ktorej 
sw ve bníkol11 bude budúci kupujúci, osadená stavba kioskove,i di stribučnej trafostanicl') za 
/ilípllU cellu 1'0 vJíške 100,00 €I II/ budúceho predál'(lIlél1o pozemku (prpruc(! \'(ll1 ie ( j p 170 

oddelenie blldúr;eho predávaného po::emkll ::ahe:pt.:ô 17C11'/u.\fné 17(ík!uJl ' hlidlÍci kll!7lIi!ÍciJ Zll 
sp/llel/ia podmiel1ky, ktorou je scllvä/ellie samotl/éllO predaja predmetllélto pozemku 
mestskJ:'1II zastupitel'stvolllll1esta Zlaté Jl1oNll'ce 
a o budúcej zmluve o zriadení vecllého bremel1a medzi 21I1II/I'II.1:'lIIi s/ranami - me,\'l ol1l 
Zlaté A10ravce ako budúcim povinným z vecl1ého bremellll a budúcim oprrÍI'"ell.líl1l 

Z I'ecllého bremel1a: Západoslovenská distrib UČil á a,S. zastúpell ú II a základe 
p/1I011l0Cellstl'a SpO/OČIIOSt'ou El/e/'l11ol1t s.r.o., Hrauičllá 14, 827 /4 Bl'otis/{f1 'o 
v zastlÍpellÍ Jl1g. Vladimírom Čurgalilll a I l1g. Edullrt/olll J(očisk.l'II/, fJredlll l!f()J11 ktorej 
bl/de zriadel/ie vecného bremel1a bezodplatlle (tlw vecné bremello iII rem, spoČÍvajúce I' 
pOl'il/l/osti bl/dúcelto pOl'illllého strpiet' IIa pozemku p{/l'ce~l' KN registra "E", Č. p(frce~)' 

53 711 . drul1 pozémku zas tél\' ~1I10 plochy a nádvuri a II \')'merc n 25 m ~. ktor.\' :-;,1 lwc h;lt!/,! \ 
k. Ú. Zlaté Mnr3\'cc, obcc Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravcc a jc zapísaný né! L V Č . :\4 17 
\'i.::denol\l Správou katastra l. lak Moravce, 

vstup, prechod a prejazd peši, 11I0torOl I.\'lIIi (I lI ell1otoro l:J'mi doprm 'II,í'II/Ť pms/riedlillmi, 
stmjmi ([ mecJtallizmallli budúciIII kllPuiúcim a ním po\'el'ellImi osohami " mz.mllll 
({ spôsoboIII lIeITbl/l/tll.í'l1l IIa vJíkoll p ovolenej čil/nosti za účelom tIŽÍl'(lIt ia, preJllídzlwwlJli(f. 
údržby, op/'ml', lÍp ra v)', r ekollštrukcie, lIIodel'll izrície a flA)~c!J k(J"I'l!k il1.J~cll .\·tfll'eIJII.J~cll 

úprav stal'by distribučl1ej trafostal1 ice, ktorá bude vybudo l'{f/uí 1I11 budúcom pr edtÍ J!(flf()1II 
pozemku, I'rátauejej odstrál1el1 ia, 

obmedzellia V),p~líJlajúce zo zá /lOl1a Č. 251/2012 Z. z. () energetike lf () ?1I1t!lIe 

l/iektOl:í'ch zák Ol/Ol', II oc!tr{fllllé pásmo distrihutllej Il'fIt()sta 11 ice. ktorú bude l)'b/ld()I'(fIUí 
U(l b"dúcom pretlál'allOIll pozemku, podr a § 43 zákona t . 251/20T2 Z. z. () energeti!.e 
a o zmelie lI ielít(JI:('clt zákonov za spI llenia podmielIk.I , klol'OlI je scll l'{í/ellie s{f/I/o/n é/to 
7.riadel/ia vecn ého bremena IUI p ÔI'odl10111 pozemku lIIestsk.Í'1I1 .... astflpite/\II 'OIIl mesta Zlaté 
/lťOI'{f1'ce. 

II k I CI CI cí 
\ eclú l'Cj ~)ddc lenia sprú\)' J11 njctku mes l~l zabCLj1cč iť lI !:a l \ , l ľe n ie ;l l1llu\ y o budlIC\.:,i k úpl1 ',j 
z l1l l U\'ť 8 o bud úcej zmluve o zriadcní \'ecného bremena pod ľa scl1\' Ll J'O\ é1cc j "~l s li tohlo 
uznescnl a 



s pln o moc ň uj e 

primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o budúcej kúpne.i zmluve a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

M~M'WL " gr. ano enart 
prednosta MsÚ 

sp/nom ocňuje 

primátora mesta Zlaté Moravce podpís:J.ním Zmluvy o budúcej kúpnej zmlm'c J () budúcej 
zmluve o zri~ldcní vecného bremena podľa schvaľovacej časti tohto uznesenia 

V Zlat)/ch Moravciach dňa 25.04.2013 ~~.-c-~ 
!I ~ S T O Ing. Peter Lednár, CSc. 

I ~. primátor mesta 
'~« t) k~ 

ľV[Q:r. MJrio Lénilrl 
prednosta MsÚ 


