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Výtlačok:

Mesto Prešov

I
v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení uzatvorená medzi:

Prevodeom:

MSK - Mont, .r.o.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel Sro, vložka Č. 20020/P
Sídlo: Zábors é 521, 08253 Záborské
IČO: 44 087 8 7
IČ DPH: SK 2022604419
DIČ:2022604 19
Bank. spoj.: Tatra banka, a.s., pobočka Prešov
IBAN: SK51 11000000002623152253
zast.: Ing. Pavlom Petruškom, konateľom

I

a
Nadobúdateľom:

Mesto Prešov
Hlavná 73,08001 Prešov
IČO: 327646
DIČ:2021225<?79
Bank. spoj.: Č~OB, a.s., pobočka Prešov
IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274
zastúpené Ing. !Andreou Turčanovou, primátorkou mesta

I

l. Predmet zmluvy
Predme orn tejto zmluvy je bezodplatný prevod stavieb - vjazdu a výjazdu,
umiestnených a pozemkoch parc. Č. KNC 1426, 1425/1 v kat. území Záborské, ktoré boli
zrealizované n základe právoplatného Stavebného povolenia SÚ-S/8165/119618/2018-Čj. z
21.6.2018 ako súčast' SO 201 - Spevnené plochy. Kolaudačné rozhodnutie SÚ
S/12782/14962 /2019-Čj k uvedenej stavbe nadobudlo právoplatnosť 14.10.2019.
Hodnota prevádzaných stavieb je 11 640,00 € s DPH (slovom: jedenásťtisíc
šesťstoštyridsaf eur).

II. Účel zmluvy
Realizáci a stavieb uvedených v bode L a ich bezodplatný prevod na nadobúdateľa bol

uvedený v pod ienkach zapracovaných v Stavebnom povolení Č. SÚ-S/81651119618/2018Čj. zo dňa 21. .2018 a v Kolaudačnom rozhodnutí SÚ-SI12782/149622/2019-Čj., ktoré je
právoplatné od 4.1 0.2019.
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Zmluva o bezodplatnom prevode majetku medzi uvedenými zmluvnými stranami
bola uzatvorená
zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. 9/2011, ktorým sa
určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, v znení zmien a doplnkov.

III. Osobitné ustanovenia
Nadobúdateľ prehlasuje, že pozná stav predmetu tejto zmluvy a že ho v tomto stave
prijíma.
Prevodca yhlasuje, že predmet tejto zmluvy nie je zaťažený rôznymi právnymi ani
faktickými vadarríi.

\ IV. Platnost' zmluvy a prechod vlastníckeho práva
Táto zmlu a nadobúda platnosť podpisom oprávnenými zástupcami strán.
Vlastnícke právo k predmetu zmluvy o bezodplatnom prevode majetku prechádza na
nadobúdateľa dňo účinnosti tejto zmluvy.

V. Záverečné ustanovenia
Obe strany! tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu
porozumeli, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojho
súhlasu ju dobrov ľne podpisujú.
Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť
príslušnými ustanoveniami zák. Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po d i jej zverejnenia.
Táto zmlu a bola vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia dostane
prevodca a 2 vyho ovenia nadobúdateľ.

V Prešove

V Prešove ....

12.5.2020

Prevodca

MSK - Mo,t

li.r.O"

082 53 Zábor~ké 521

ICO: 44 087837' DIC: 2022604419

.......... ~~. p.~~:. ~.r.gpn~OMJ.!1
MSK-Mont, s.r.o.
zast. Ing. Pavlom Petruškom
konateľom
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