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Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14971 01 Prievidza
zast. JUDr. Katarínou Macháckovou, primátorkou mesta
ICO: 318442
Bankové spojenie : VÚB Prievidza
c. úctu: 16626-382/0200

I.
Vymedzenievlastníctva
Anastázia Bruškováje spoluvlastnícka nehnutel'nosti v k.ú. Prievidza "E" parc.c. 4200/3 orná puda
o celkovej výmere 3330 m2podl'a výpisu z PK vložky c. 1572 z pozemkovej knihy Správy katastra v
Prievidzi po neboPavlovi Laluhovi a osvedcenia o dedicstve 14D 557/2008 v podiele 1/20 k celku.
~

II.
Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúca prevádza Mestu Prievidza do vlastníctva cast
nehnutel'nosti v k.ú. Prievidza uvedenú v bode I. tejto zmluvy, a to:
- novovytv. parc.c. 7082/34 - orná poda o výmere 3330 m2v podiele 1/20, co predstavuje výmeru
166,5 m2, zameranú geometrickým plánom C.41b/2004 zo dna 29.5.2004.
Prevod nehnutel'nosti bol schválený uznesením MsZ c. 352/2006 zo dna 22.8. 2006 - majetkoprávne
vysporiadanie pozemkov pod nový cintorín Podbanskou.

III.
Kúpna cena
Kúpna cena prevádzanej nehnutel'ností bola stanovená po vzájomnej dohode vo výške 8,30 €/m2 t.j.
za 166,5 m2v celkovej výške 1 381,95 €/tisíctristoosemdesiatjeden EURO a devat'desiatpat'
centov/, ktorú kupujúci zaplatí predávajúcej do 30 dní po úcinnosti tejto zmluvy.
IV.
Všeobecné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k prevádzanej nehnutel'nosti
podl'a tejto zmluvy podá na Správu katastra v Prievidzi kupujúci.
2. Vlastníctvo k prevádzanej nehnutel'nosti prechádza na kupujúceho dnom nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia Správy katastra v Prievidzi o povolení vkladu vlastníckeho práva
k nehnutel'nostiam v prospech kupujúceho.
3. Kupujúci berie na vedomie, že nehnutel'nost, ktoráje predmetom tejto zmluvy, preberá do
vlastníctva v takom stave, v akom sa nachádza ku dnu podpísania zmluvy.4. Zmluvné strany prehlasujú, že nemajú voci sebe vzájomné pohl'adávky ani z tejto zmluvy, ani zo
žiadnych právnych vztahov.

v.
Prechodné ustanovenia
Na právne vztahy touto zmluvou neupravené, sa vztahujú príslušné ustanovenia Obcianskeho
zákonníka.

VI.
Záverecné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážoe, bez skutkového alebo
právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
ju vlastnorucne podpísali.
3. Zmluvné strany beru na vedomie skutocnost, že sú viazané svojimi prejavmi až do nadobudnutia
úcinnosti tejto zmluvy.
4. Zmluva nadobúda platnost jej podpísaním zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda úcinnost dnom
právoplatnosti rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva pre kupujúceho.
5. Zmluva je vyhotovená v 4-roch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
VII.
Návrh na vklad
Na základe tejto zmluvy sa vykoná v Správe katastra v Prievidzi vklad vlastníckeho práva
k nehnutel'nostiam v kú. Prievidza.
KN parc.c. 7082/34- orná pod a o výmere 3 330 m2
pre mesto Prievidza v podiele 1/20.
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