uzavretá medzi :

Článok I.
Zmluvné strany
ASSET, a.s,
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli Sa, vložka Č. 2322/B
Kupeckého 5, 821 08 Bratislava
Ing. Erik Klostermann - predseda predstavenstva
Ing. Martin Maťaš - člen predstavenstva
35778245
SK2020255699
SLSP, a.s.
0110798375/0900

Predávajúci

Sídlo
V zastúpení
IČO
IČ-DPH
Bankový ústav
Číslo účtu
(ďalej ako "predávajúci")

a
Obec Donovaly

Kupujúci
Sídlo
V zastúpení
(ďalej ako "kupujúci")
IČO
DIČ
Bankový ústav
Číslo účtu

Donovaly 3, 976 39 Donovaly
Miroslav Daňo - starosta
00313 386
202 111 5800
Prima banka Slovensko, a.s.
1209233002

Článok II.
Predmet zmluvy
1.

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnutel'ností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Donovaly, obec
Donovaly, okres Banská Bystrica, zapísaných v katastri nehnutel'ností Slovenskej republiky na Uste vlastníctva
č.700, vedených Správou katastra Banská Bystrica nasledovne:
parcela registra

"e'

s parc.č. 743/1 o výmere 201

rrr',

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

parcela registra

"e'

s parc.č. 743j13 o výmere 74

rrr',

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

parcela registra

"e'

s parc.č. 3453/54 o výmere 208

parcela registra

"e'

s parc.č. 3453/58 o výmere 32

parcela registra

"e'

s parc.č. 3453/70 o výmere 9

rrr',

rrr',

rrr',

parcela registra .C" s parc.č. 3453/78 o výmere 1161
2.

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

rrr',

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Donovaly, obec
Donovaly, okres Banská Bystrica, zapísaných v katastri nehnutel'ností Slovenskej republiky na Uste vlastníctva
č.645, vedenej Správou katastra Banská Bystrica nasledovne:
parcela registra

3.

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

"e'

s parc.č. 3447 o výmere 64

rrr',

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

Predávajúci prevádza na kupujúceho nehnutel'nosti uvedené v ods. 1. a ods. 2. tohto článku a kupujúci tieto
nehnutel'ností prijíma spolu s miestnymi komunikáciami, chodníkmi a verejným osvetlením, ktoré sa na
predmetných pozemkoch nachádzajú.

strana 1/2

-

~-: --

.,

'>1',.;0..<

~r~~:-=--

-

i!

-=:=:--- --

'-;

Článok III.
Kúpna cena a platobné podmienky
uvedenými v článku II. dohodli na kúpnej cene 1,- eur

1.

Predávajúci a kupujúci sa v súlade so skutočnosťami
(slovom: jedno eur) vrátane DPH.

2.

Predávajúci prehlasuje, že prevzal od kupujúceho
podpise tejto zmluvy.

3.

V prípade omeškania úhrady kúpnej ceny maže predávajúci účtovať kupujúcemu
0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

kúpnu cenu uvedenú v ods. 1. tohto článku v hotovosti pri

úroky z omeškania vo výške

Článok IV.
Návrh na vklad vlastníckeho práva
1.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom podpisu zmluvy, pričom podpisom zmluvy
prehlasuje, že preberá nehnutel'nosti uvedené v článku II. ods. 1) a ods.2) spolu s miestnymi komunikáciami,
chodníkmi a verejným osvetlením, ktoré sa na predmetných pozemkoch nachádzajú.

2.

Predávajúci sa zavazuje podať na príslušnú Správu katastra hlavného mesta SR Bratislavy návrh na vklad
vlastníckeho práva k predmetu prevodu v prospech kupujúceho. Náklady a správne poplatky spojené so
zápisom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho k predmetu prevodu do katastra nehnutel'ností, hradí
predávajúci.

o

ČlánokV.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

2.

Všetky zmeny a doplnky k tejto
zmluvnými stranami.
<'!

3.

Predávajúci

a kupujúci

nehnutel'ností,

zmluve

musia byť v písomnej forme

do 30 dní potom,

ako bude vykonaný

a v znení odsúhlasenom

vklad

vlastníckeho

obidvoma

práva do katastra

ohlásia správcovi dane z nehnute!'nostf zmeny va vlastníctve predmetu prevodu.

4.

Predávajúci vyhlasuje, že na predmete prevodu neviaznu žiadne záložné práva a žiadne iné práva tretích osob
zodpovedajúce vecným bremenám, okrem tých, ktoré sú uvedené v článku II. ods. 2 tejto zmluvy.

5.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom výtlačku.

6.

Vo veciach
predpisov.

7.

Predávajúci a kupujúci zhodne vyhlasujú, že ako účastníci zmluvy sú oprávnení s predmetom prevodu
nakladať a že ich zmluvná volnost nie je obmedzená a tento právny úkon urobili v predpísanej forme, pričom
si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a uzavreli po vzájomnom prerokovaní
podl'a ich práva a slobodnej vole, určite, vážne a nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa

neupravených

)

touto

zmluvou

sa zmluvný vzťah spravuje

ustanoveniami

príslušných právnych

q }(",W 1'ft.-,

predáYa~v

~{lUjúc·'-..

(
Ing. Er,k Klostermann
predseda predstavenstva
ASSET, a.s.

~

-~)

Miroslav Daňo

starosta obce

-:

4~

.
9

.----·

ing. Martin Mat'aš
člen predstavenstva
ASSET, a.s.
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OSVEDČENlE
o pravosti podpisu
Podl'a knihy osvedčovania pravosti podpis ov osvedčujem pravost' podpisu: Ing. Erik Klostermann, dátum
narodenia 3.3.1974, r.č. 740303/6773, bytom Sereď, 8. mája 5, ktorého(ej) totožnost' som zistil(a) zákonným
spósobom, spósob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo
číslo: EB763161, ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrájny register osvedčených
podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 819514/2012.
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Bratislava

dňa 19.12.2012
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OSVEDČENlE
o pravosti podpisu
Podl'a knihy osvcdčovania pravosti podpisov osvedčujem pravost' podpisu: Ing. Martin Maťaš, dátum narodenia
5.9.1967, r.č. 670905/64S6, by tom Bra/hlava,
Drozdovvá 23, ktorého(ej) totožnost' som zistil(a) zákonným
spósobom, spósob zistcnia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo
číslo: EC488469, ktorý(á) ktorý(á) podpis na listino uznalfa) za svoj vlastný. Centrálňy register osvedčených
podpisov prideli1 podpisu poradové číslo O 819515/2012.

Bratislava

dňa 19.12.2012

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivost' skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

