
Zmluva
o bezodplatnom prevode vlastních'a pozemkov

vo verejnom záujme na obec č. 02618nOI~-PKZO-K~0032/1~.00

uzatvorená podra § 3~ ods. 9 a 13 zákona č, 330/1991 lb. o pozemkových úpravách.
u poriadaní pozemkového \ lastnictva. pozemkových úradoch. pozemkovom fonde
a o pozemkov)ch spoločenstvách v znení ne kor ich pr dpisov (ďalej len ..zákon č.

330/1991 Zb:')
(ďalej len "zmluva")

1.1
Zmluvné stmn)

Obec Halič

lica mIeru 66. 985 II Ilalič

Vladimír Rehánek -tarosta obce
00316091
Prima banka lovensko
60087~~001/5600

Názo\'· Sloven ká republika zastúpená
lovenskj ol pozemkovým fondom

Búdko,á 36, 81715 Bratislava
Ing. Gabriela Matečná. generálna riaditerka
Ing. Róbert Poloni. námestník generálnej
riaditerky

IČO: 17 335 3~5

DiČ: 2021007021
Bankové pojenic: tátna pokladnica
Číslo účtu IBA : K35 81800000007000001638
zapí an) v Obchodnom registrí Okresného súdu Brati la\ a I. oddiel: PO.
vložka 35/8
(ďalej len ,.prevodca")

idlo:
Statutám) orgán:

a

bec:
Adresa:
tatutárn~ orgán:

IČO:
Banko\ é spojenie:
Číslo účtu:

l.

(ďalej len "nadobúdatel''')



Čl. Il

Predmet zmlu,,~

I.

2.

3.

Predmetom tejto zmluvy je be70dplatný prevod \Iastníct\a k pozemkom,
KN C p. č. 889/3 druh pozemku ostatná plocha vo výmere 171 m'.
KN C p. Č. 891/2 druh pozemku lľ\ al~ trávn~ porast \ o výmere 8 mC.
ktore sa nachádzajú v k.ú Halíč. obec Halič. okres Lučcnec. ktore sú zapísane na
liste \ lastníctva Č. 786 a sú vo vlaslnict\e lovenskej republiky a \ práve
prevodcu v celosti (ďalej len .•prevádzan~· pozemok").

,
Celková výmera prevádzaných pozemkov je 179 mO.

I'rc\odca prevádza a nadobúdatel' nadobúda do daslníctHI prevádzané pozemk~

opisané \ Čl. II bod I. a 2. tejto zmluv) za podmienok uvedených \ tejto zmluvc.

Čl. m

Vzťahy prevodcu 3 nadobúdateľa k prevádz3ným pozemkom

I. Prevodca ako správca prevádzaných pozemkov vo vlastnict\e lovcnskej republik~

má \ sprá\'e pre\'ádzané pozemky podl' § 16 od . I písm. a) zákona Č. 180/1995
Z.z. a v Lm~ sie S 3-1 ods. 9 a od . 13 zá"ona č. 330 1991 Zb. je oprávnen~ ich
bezodplatne prev ie ť do vla lnictva nadobúdatel'a.

, I'revodca v)hlasuje. Le na základe dostupných dokladO\. vzťahujúcich sa na
predmet zmluvy v Lmysle I. I tejto Lmluv). nemá vedomosť o tom. že na
predmete zmlu\) viazne záložné právo alebo vecné bremeno.

3. I adobúdatel' v)hlasuje, že muje dobre znám) stav prevádzan)eh pozemkov a tieto
pOLemk) nadobúda do vla tníctva v mve. vakom a nachádLajú,

I. IV

Dôvod uzatvorenia Lmlu"y

I. Prevodca pre\ ádza bezodplatne vlaslníct\ o k prevádzaným pozemkom u\ edcn~m \
Čl. II tejto zmlU\') na nadobúdatel'a podl'a lIS!. § 3-1 ods. 9 a 13 zákona č 330 1991
Zb za účelom \) budovania \ erejnoprospešnej stavb) ..Spevnená plocha -Halič" 
pri obecnom cintorine. ktorá je uvedená v záv äznej časti územnoplánovacej
dokumentácie a na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestncni
stav b) č. 159 '20 1-1- ta zo dňa 1-1.8.2014 vydaného Obcou Ma~ko\á. právoplatného
dňa 18.8.2014.

adobúdatel' JC pov ínn) odo dlia učinnosti tejto zmluv) slrpleť. ab~ prcvodca na
pre\ádzan~ch pozemkoch kontroloval účel. na kto~ bola zmlu\a uzat\orena.



Čl. V

Hodnota prevádLaných pozcmkov a n:iklady spojené S p"cvodom

I. Všcobecná hodnola prevádzan)ch pozem~O\ je stanovená podra znaleckého
posudku Č.79/2014 zo dňa 17.7.2014. 'ypracovaného Ing. arch. Annou
Vácia' í~O\ou podra osobitného predpi u vo vý ke 2.00 EUR/m'. čo predstavuje
všeobecnú hodnotu prcvádzaných pozemkov vo \ýške 358.00 E R. slovom
tristopäťdesialOsemE R.

2. Prevádzané pozcmk) a podl'a. 34 ods. 9 a 13 zákona Č. 330/1991 Zb. prevádza do
vlastníct\a nadobúdateľabezodplatne.

3. adobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť na účel prevodcu ,edený v Štátnej pokladnici.
číslo účtu IBAN: SK35 8180 000000700000 I638. variabilný symbol 42040032 I4
najneskôr do 60 kalendárnych dní od podpisu tejto zmluv) obidvoma zmlll\n)mi
stranami náklad) spojené s úhradou správnych poplatkov potrcbnýdl na prevod
pre\ádzaných pozem~ov \0 výš~e 66.00 .EUR. po lO\né vo ,)ške 5.00 E R.
spolu vo výške 71.00 EUR (ďalej len ..náklady spojené s prevodom").

4. A~ sa nadobúdater dostane do orne kania úhradou ná~lado' spojených
prevodom, je prevodea oprá\nený požadovať od nadobúdatera zo sumy. s

úhradou ktorej je , omcškaní. zaplatenie úro~ov z omeškania za obdobie
omcškania. Výška úrokov z omeškania sa spravuje ustanoveniami § 517 ods. 2
Občianskeho zákonníka a § 3 Nariadcnia \ lád) R Č. 87 1995 Z.z., ktor) m sa
V)~onávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka \ zncní neskor ích
predpisov. Platobná povinnosť nadobúdatera sa považuje za splnenú v deň. ked)
je príslušná platba pripísaná v prospech bankového účtu prevodcu.

Čl. VI

ávrh na, klad do katastra nehnutel'noslí

I. ,ávrh na ,klad vlaslnic~eho prá\a do katastra nehnuteľností predkladá prevodea
po úhradc ná~ladov spojen)ch s prevodom nadobúdate rom. najnc ~ôr do 60
kalendárn)ch dní od pripísania ná~ladov spojen)ch prevodom na účel prcvodeu.

2. adobúdateľ nadobudne \Iastníeke právo ~ pre\ádzaným pozcm~om po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o~resného úradu o po\olení ,~Iadu

\Iaslníekeh prá"a ~ prcddzaným pozclll~orn.



Čl. VII

Odstúpenie od zmluvy

I. Pre\odcn je oprávnen} odstúpiť od zmluvy, ak náklad) spojené s prevodom nebudú
uhradené na účel prevodcu \ dohodnutom termine a \ dohodnutej v~ške.

2. Prevodca má právo v 7m)sle § 3~ ods. 13 zákona č. 330/1991 Zb. od zmluv)
odstúpiť. ak rozhodnulie O umiestneni stavby strati plamosť

(§ 40 zákona č. SO/1976 Zb. v zneni neskoršich predpiso\) alebo ak dÔjde kjeho
7mene a v dôsledku nej stavba pre,lane mať dohodnut) účel verejnopro pešnej
stavb) .

3. Zmluvné stran) sú oprávnené odstúpiť od zmlu\y v prípade. ak bude v)dan~

právoplatn~ rozhodnutie okresného úradu o zaslnvení konania o návrhu na vklad
vlastníckeho práva podľa tejto zmlu\) alebo bude návrh na \ klad vlaslníckeho práva
právoplatne zamietnutý.

~. Odstúpenie od 7mluV} ktoroukoľvek zmluvnou stranou musi b)ť pisomn~ a zaslané
doporučene na adresu druhej zmluvnej strany. V odstúpeni musi byť uveden}
dôvod odstúpenia. V prípade doruč vania plalia ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb.
Občianskeho súdneho poriadku v zneni neskoršich predpisov.

S. Dňom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva od
začiatku zrušuje.

6. V pripade odslúpenia od zmluvy sú si zmluvné strany povínné vrátiť už posk) tnulé
plnenia.

7. Odstúpenie od 7mluv, sa nedot}ka nárokov zmluvných strán na náhradu škody
a 7ml1l\ nú pokutu \ lniknut)ch porušením zmluv).

I. VIII

Osobilné ustanovenie

I. 'adobúdater súhlasi so z\erejnenim tejlo zmlu\) \ Centrálnom registri zmlúv
Gradu vlády SR a na internetovej stránke pre\odcu s t~m. lc zmlu\a bude
zverejnená \ súlade s právnymi predpismi ukladajúclmí pre\odcovi po\ innnsť ju
.lverejniť.



2. adobúdaler súhlasi so zverejnením navrhu tejlo zmlll\ ~ v roz ahu uvedenom
v predchádzajúcom odseku tohto članku na internetovej stránke pre\ odcu
v priebehu schvaro\'acieho procesu. a to 1-1 dní pred zasadnutím Rad) rondu do dňa

Lasadnutia Rad) \ ratane.

Čl. LX

Zá, crcčné ustanovenia

I. Táto zmluva je \'yhoto ena \ 6 rov nopi och, z ktorých 2 rovnopisy prevodca doruči

okresnému úradu. 3 rovnopis) si pre\odca ponechá pre administrativ ne účel) a I
rov nopis si ponechá nadobúdater.

, Zmlu\ne ;tran) \)hlasujú. že talo 7mluva bola uLatvorena vážne. dobrovorne a La

obojstranne zrozumíteľn)ch podmienok. na znak čoho ju vlastnoručnep dpisali.

3. Zmluva nadobuda platnost dňom podpísu a učinnost desiat) deň po nadobudnulí
plalnosti.

V Bratislave. dňa......... V Lučenci. dňa ... 2.6.·._.0~. Z014

Pre\odca: I dobúdal~


