Zmluva  o prevode vlastníckeho práva  k nehnuteľnostiam


uzatvorená medzi účastníkmi:


Na strane prevodcov:
1)  Kacvinský Stanislav
2) Mgr. Kacvinská Lucia
3) Samsely Ľubomír, 
(ďalej  ako prevodcovia 1), 2) a 3) 


Na strane  nadobúdateľa:
Obec Lipovce,   082 36  Lipovce 92,   IČO: 327387
zastúpená starostom obce  Mgr. Petrom Miženkom, 
(ďalej ako nadobúdateľ)

ktorí vyhlasujú,  že sú  plne spôsobilí na právne úkony a  podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka   uzatvárajú túto

Zmluvu  o bezodplatnom  prevode vlastníckeho práva 
  k nehnuteľnostiam 

Čl. I.  Predmet zmluvy

	Podľa zápisu na LV č. 436  kat. úz. Lipovce, obec Lipovce, okres Prešov,  sú prevodcovia  1)  a  2)   vedení  ako podieloví spoluvlastníci,  každý s podielom po  ½-ici  k celku, k nehnuteľnosti -  pozemku parcela  C-KN  629/11  - orná  pôda o výmere 146 m2, ktorý v celosti  prevádzajú bezodplatným spôsobom na nadobúdateľa  za účelom  usporiadania vlastníctva nadobúdateľa k pozemku pod cestným telesom  vo vlastníctve nadobúdateľa,  ktoré  tvorí verejnú miestnu komunikáciu  a nadobúdateľ vyhlasuje, že prevádzaný  pozemok prijíma a nadobúda  do výlučného vlastníctva.    


Podľa zápisu na LV č. 449  kat. úz.  Lipovce,  obec  Lipovce, okres Prešov,  je prevodca 3)  výlučným vlastníkom  pozemku parcela  C-KN  629/14  - orná  pôda o výmere 119 m2, ktorý v celosti  prevádza bezodplatným spôsobom na nadobúdateľa  za účelom  usporiadania vlastníctva nadobúdateľa k pozemku pod cestným telesom  vo vlastníctve nadobúdateľa,  ktoré  tvorí verejnú miestnu komunikáciu   a nadobúdateľ vyhlasuje, že prevádzaný  pozemok prijíma a nadobúda  do výlučného vlastníctva.    

	Prevodcovia  1), 2) a 3)  vyhlasujú  že ich vlastnícke právo nie je spochybňované, že nebolo začaté žiadne súdne konanie ohľadne prevádzaných nehnuteľností, že  na nehnuteľnostiach  ktoré sú predmetom  prevodu  vlastníckeho práva  podľa tejto zmluvy, neviaznu  žiadne ťarchy,  vecné bremená, okrem  zákonného vecného bremena  zapísaného v LV č. 449  v prospech oprávneného VD, a.s. Košice,  v rozsahu podľa GP č. 58/2010. 
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Čl.  II.  Záverečné ustanovenia

2.1. Účastníci zmluvy potvrdzujú,  že  si zmluvu pred podpisom prečítali,  jej obsahu 
       porozumeli,   zmluvné prejavy sú zrozumiteľné, slobodné a vážne, na znak čoho túto 
       zmluvu vlastnoručne podpísali.
       Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
2.2. Zmluva je platná a účinná podpisom  obidvoma účastníkmi, vecnoprávne  účinky  
       prevodu vlastníckeho práva v prospech nadobúdateľov z tejto zmluvy nastávajú  dňom  
       povolenia  vkladu vlastníckeho práva podľa rozhodnutia OÚ odbor katastrálny v Prešove.  
       Až  do  vydania  rozhodnutia o povolení vkladu sú účastníci svojimi zmluvnými prejavmi 
       viazaní. 
2.3. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch.  Po podpise zmluvy  všetkými účastníkmi obdrží 
       každý účastník 1 rovnopis zmluvy a  2 rovnopisy  zmluvy budú  predložené  spolu 
       s návrhom na vklad  Okresnému úradu Prešov, katastrálny odbor.
2.4. Prevodcovia  1), 2) a 3)  splnomocňujú nadobúdateľa   na podanie   návrhu na vklad 
       vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy  a na zastupovanie v katastrálnom konaní  v tom 
       rozsahu,  aby v prípade zistených zrejmých  chýb alebo neúplností zmluvy  vykonal 
       potrebné opravy a doplnky. Nadobúdateľ  hradí poplatky  spojené s vkladovým konaním. 


V Lipovciach dňa  03.07.2018


Súhlas s obsahom tejto zmluvy potvrdzujú účastníci svojim vlastnoručným  podpisom:  


Prevodcovia  –  úradne overené podpisy:


Kacvinský Stanislav                  ........................................................


Mgr. Kacvinská Lucia               ........................................................


Samsely Ľubomír                      ........................................................



Nadobúdateľ:
Obec Lipovce
zastúpená starostom
Mgr. Petrom Miženkom           ........................................................




