Zmluva o zrušení vecného práva – predkupného práva
uzavretá medzi zmluvnými stranami:
1. Obec Slovenský Grob, IČO 305 073, zastúpená starostom obce JUDr. Gašparovič
Štefan,
Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob,
ďalej ako „oprávnený z predkupného práva“
2. Ing. Eduard Palkovič, rod. Palkovič, nar. 30.12.1947, rod. č. 471230/151
trvale bytom Slovenský Grob, Hlavná 114, 900 26
ďalej ako „povinný z predkupného práva“
Čl. I.
Predmetom tejto zmluvy je zrušenie vecného práva- predkupného práva na
pôvodné nehnuteľnosti:
- parc. č. 358 - pasienky o výmere 38 m2
- neknihovanej parc. č.367/4 – námestie o výmere 107 m2,
podľa GP č. 11/2008 zo dňa 10.09.2008 v k.ú. Slovenský Grob, vlastníctvo zapísané na
LV č. 2477 na Okresnom úrade Pezinok, Katastrálny odbor.
Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 07.05.2009 pod číslom V 894/2009, vzniklo
Obci Slovenský Grob predkupné právo na pôvodné nehnuteľnosti - parc. č. 358 pasienky o výmere 38 m2 a neknihovanej parc. č.367/4 – námestie o výmere 107 m2.
Čl. II.
Na základe dohody oboch strán sa vecné právo – predkupné právo dňom
podpísania tejto zmluvy ruší. Zrušenie vecného práva – predkupného práva schválilo
Obecné zastupiteľstvo Slovenský Grob dňa 14.06.2017, uznesenie č. 4.- III/OZ/2017
Právne účinky zániku predkupného práva zodpovedajúceho vecnému právu
nastanú vkladom do katastra nehnuteľností.
Povinný z predkupného práva za zaväzuje, že uhradí správny poplatok za
návrh na vklad zrušenia predkupného práva.
Čl. III.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce
Slovenský Grob, v zmysle §47a ods. 1 občianskeho zákonníka a § 5a ods. 5 zákona o
slobode informácií.
Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, jedno vyhotovenie pre každú zo
zmluvných strán a dve vyhotovenia pre potreby katastra.
Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním prečítali,
že bola uzavretá po vzájomnej dohode, podľa slobodnej vôle, určite, vážne
a zrozumiteľne, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.
V Slovenskom Grobe, dňa 19.09.2017

_____________________
JUDr. Gašparovič Štefan
starosta obce

___________________________
Ing. Eduard Palkovič

