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Mesto Prešov, zastúpené Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta
Hlavná 73, 080 O I Prešov
IČO: 327646
OIC: 2021225679
Bank. spoj.: ČSOB, a.s., pobočka Prešov
lBAN: SKi2 7500 0000 0040 0854 9274
SWIFT: CEKOSKBX
VS: 233
ŠS: 262020

a
KUPUJÚCI
A OPRÁVNENÝ
Z VECNÉHO
BREMENA:

MARIPO s.r.o.
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove
Oddiel: Sro, vložka Č. 32358/P
Sídlo: Zemplínska 4, Prešov 080 O l
IČO: 50 134507
Konajúca: Marošom Polákom, konateľom spoločnosti

uzatvárajú na základe ustanovenia ~ 588 a ~ 151 n
kúpnu zmluvu:
Článok

PREDMET
1.1.
1.2.

a nasl. Občianskeho

zákonníka túto

l.

ZMLUVY

Predávajúci je výlučným
vlastníkom nehnuteľnosti v k. Ú. Prešov, L V Č. 6492
o veľkosti podielu 1/1 k celku, a to:
pozemku parc. Č. KNC 14740 o výmere 2031 1112 ostatná plocha.
Predávajúci predáva nehnuteľnosť v k.

Prešov v lokalite Ul. Zemplínska a to:
pozemok parc. č. KNC 14740/3 o výmere 133 m2, ostatná plocha. ktorý bol
vytvorený
GP Č. 87119, úradne overen)' dňa 4. 9. 2019 pod Č. GI-1612/2019.
vypracovaný spoločnosťou MMERA. s.r.o .. Padlých hrdinov 3A. 080 05 Prešov
odčlenením z pozemku parc. Č. KNC 14740 o výmere 2031 rn ' ostatná plocha. k. Ú.
Prešov. LV 6492, a kupujúci túto nehnutel'nost' do svojho výlučného vlastníctva
o vel'kosti podielu 111 k celku kupuje.
Ú.

Článok II.

KlJPNA CENA
2.1.

Predávajúci
predáva
nehnuteľnosť
podľa
čl. l. tejto zmluvy so všetkými
súčasťami a príslušenstvom. právami a povinnosťami za cenu 9.401,- € (slovom:
deväťtisícštyristojeden eur), čo zodpovedá sume 70,68 E/m2.
Majetkov)! prevod bol schválen)' Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov dňa
27.5.2020,
uznesením Č. 318/2020. v súlade s § 9a ods. 1 písm. c)
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zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym
predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa
znaleckého posudku.
Na predmetnú nehnuteľnosť bol spracovaný znalecký posudok Č. 134/2019 zo
dňa 23. 10. 2019. vypracovaný spoločnosťou Copy trend. s.r.o .. Tomášikova 3, 821
Ol Bratislava na sumu 9.400,- € a potvrdený znaleckým posudkom Č. 11212020
vypracovaným znalcom Ing. Pavlom Jurkorn, Kendice 425,08201 Kendice.
Článok III.
PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1.

Dohodnutá kúpna cena podľa čl. Il. bude uhradená najneskôr do 30 dní od
platnosti tejto zmluvy na účet predávajúceho Č. Ú. !BAN: SK 12 7500 0000
004008549274 SWIFT: CEKOSKBX, VS: 233, ŠS: 262020, ktorý je vedený v
ČSOB. a. s., pobočka Prešov.

3.2.

Za nedodržanie termínu úhrady kúpnej ceny predávajúci účtuje úrok z omeškania vo
výške o 5 percentuálnych bodov vyššej ako základná úroková sadzba Európskej
centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny.

3.3.

Nesplnenie povinnosti kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu alebo akúkoľvek inú odplatu
vyplývajúcu z tejto kúpnej zmluvy, je dôvodom pre odstúpenie od kúpnej zmluvy
zo strany predávajúceho. Predávajúci má právo vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorú
predávajúcemu spôsobil porušením právnej povinnosti.

3.4.

Návrh na vklad vlastníckeho práva podá kupujúci na vlastné náklady do 5 dní od
vyplatenia kúpnej ceny nehnuteľnosti najskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní
celej kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v bode 3.1 tejto kúpnej zmluvy
vyššie. Kupujúci je oprávnený splnomocniť tretiu osobu na podanie návrhu na vklad
práv podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností elektronickou formou.

3.5.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti, t. j.:
- náklady spojené s vypracovaním
znaleckého
posudku vo výške 92,40 €
na účet predávajúceho. ktorý je uvedený v bode 3.1. tejto zmluvy,
Článok IV.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

4.1. Na predávanú nehnuteľnosť parc. Č. KNC 14740/3 o výmere 133 m2 ostatná plocha, k.
ú. Prešov. sa zriaďuje vecné bremeno. a to povinnosť zdržať sa konania spočívajúceho
v oplotení tejto predávanej nehnuteľnosti v prospech vlastníka stavby súp. č. 7176,
umiestnenej na parcele KNC č. 14741, o výmere 309 m2, zast. plocha a nádvorie, k. Ú.
Prešov. zapísanej na LV Č. 14014. t. Č. MARIPO S.LO .. Zemplínska 4, 080 O l Prešov,
IČO: 50 134 07 (in rem).
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4.2. Kupujúci
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nehnutel'nosť v to o
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Článok \.
Z.Á VEREČl'\É eST ANOVENIA
5.1. Vlastníctvo k pre áv nej nehnuteľnosti so všetkými právami a povinnosťami nadobudne
kupujúci, na ktorého áto nehnuteľnosť prechádza dňom povolenia vkladu do katastra
nehnuteľností.
K l uiú i so zriadením ve ného bremena podľa bodu 4.1. Čl. IV. tejto
zmluvy súhlasí a
ie na vedomie. že toto vznikne povolením vkladu do katastra. Do
tejto doby sú úča iní i zmluvy viazaní vojimi zmluvnými prejavmi.
5.2. Zmluva nadobúda pl tnosť dňom pod ísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po ni jej zverejnenia - . 4 a Občianskeho zákonníka. Právne účinky
prevodu vlastníckeho . ráva k nehnureľno sti nastanú dňom,
keď
Okresný
úrad
Prešov.
katastrálny
odbor rozhodne o povolení
vkladu
vlastníckeho
práva k
nehnuteľnosti v pro
h kupujúceho,
5.3. Táto zmluva
e
ovinne
zverejnovanou
zmluvou
a nadobúda
účinnosť
dňom
nasledujúcim po dni 'ej zverejnenia. Predáx ajúci sa zaväzuje túto povinne zverejňovanú
zmluvu zverejniť zákonom stanoveným s ôsoborn (ust. § 47a Občianskeho zákonníka a §
Sa zákona Č. 2ll '_000 Z.z.) naj neskor
o 5 pracovných
dní od jej podpisu, inak
zodpovedá za nákla y a škodu tým spo o enú. Informáciu a potvrdenie o mieste a čase
zverejnenia poskytn
predávajúci kupujú emu bezodkladne po zverejnení tejto zmluvy.
5.4 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku vzájomnú
súčinnosť
v rozsahu
potrebnom na naplnenie obsahu tejto Zmluv), a to najmä za účelom zápisu práv podľa
tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.
5.5 Táto zmluva môže byť menená len na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán
a to výhradne formou písomných dodatkov. Zmluvné strany sa vzájomne splnomocňujú
na opravu prípadných zjavných chýb v písaní a počítaní ktoré by bránili povoleniu vkladu
práv na základe tejto zmluvy v katastrálnom
konaní do katastra. a to vyhotovením
dodatku k tejto zmluve ktorým sa však nezaložia ani nerušia žiadne už y zmluve
obsiahnuté práva a povinnosti.
5.6 Práva a povinnosti zmluvných strán. pokiaľ táto zmluva
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

nestanovuje

inak. sa riadia

5.7 Táto zmluva bola vyhotovená
v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží
predávajúci a 3 vyhotovenia kupujúci ( z toho 2 vyhotovenia
môžu byť použité pre
Okresný úrad - katastrálny odbor ).
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5.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, ich prejavy sú dostatočne určité a
zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu túto
zmluvu vlastnoručne podpísali.
v

V Presove
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PREDÁVAJÚCI A POVINNÝ
Z VECNÉHO BREMENA:

Mesto Prešov
zast. Ing. Andreou '
primátorkou mesta

v

V Presove
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KUPUJÚCI A OPRÁVNENÝ
Z VECNÉHO BREMENA:

