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Zm|uva o zrušení predkupného práva

Cl. 1

Zmluvné strany

Povinný z predkupného práva:

SEZ Krompachy a.s.

Hornádska 1,053 42 Krompachy
IČo : 36I77 644
konajúci : Ing. Imrichom Smaržíkom. predsedom predstavenstva

a Ing. Františkorn Dzurillom. členorn predstavenstva
zapisaný v obchodnom registri Okresného sťrdu Košice 1. odd. Sa. vložka 903/V

Oprávnený z predkupného práva:

Mesto Krompachy
Námestie Slobody 1,053 42 Krompachy
IČo : 00 329 282
konajúce : Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou mesta

(spolu ďalej ako ,,zmluvné strany")

po vyhlásení, že sú spósobilí na právne úkony a oprávnení s predmetom zmluvy nakladat',
uzatvárajú túto zmluvu o zrušení predkupného práva.

1.

C|.2
Predmet zmluvy

Spoločnost' SEZ Krompachy a.s. je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti na Hornádskej
ul. ě. l v Krompachoch, zapísaných na Správe katastra Spišská Nová Ves na LV č.

1754 pre katastrálne územie Krompachy, a to :

pozemkov registra ,,C"
- číslo parcely 1716ll o výmere 5379 m2 * zasíavané plochy a nádvoria
- číslo parcely 1889/l o výmere 30790 m2 - zastavané plochy a nádvoria
Na nehnutel'nosti popísané v bode 1 bolo Zmluvou o obmedzení prevodu nehnutel'nosti
zo dňa 13.II.200] v prospech Mesta Krompachy, IČO : 329 282 zriad,ené predkupné
právo do 12.n.2027.
Touto zmluvou sa zmluvné strany dohodli na zrušení predkupného práva zriadeného
Zmluvou o obmedzení prevodu nehnutel'nosti zo dňa 13.11.2007 v prospech Mesta
Krompachy, IČO :329 282 na nehnutel'nosti :

pozenllql registra,, C "

- číslo parcely 171611 o výmere 5379 m2 - zasíava1-1é plochy a nádvoria
- číslo parcely 1889/1 o výmere 30790 m2 - zastavarré plochy a nádvoria
zapísané na LV č. 1754 pre katastrálne územie Krompachy.
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4. Zrušenie predkupného_ prcva_bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteťstva
v Krompáchoch č. ...!lE.,.{.. zo dňa ..!.?.,!...k:l:l

CL.3
záverečné ustanovenia

l. Táta Zmluva o zrušení predkupného práva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po
jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu a dve vyhotovenia pre výmaz
predkupného práva v katastri nehnutel'nosti.
Zmluvné strany zhodne žiadajú, aby katastrálny úrad v Košiciach, Správa katastra
Spišská Nová Ves, povoli| výmaz predkupného práva na základe tejto zmluvy.
Zmenit'alebo doplnit'túto zmluvu je možné len písomnými dodatkami, podpísanými
obidvoma zml uvnými stranam i.

4. Yzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zm|uvu uzatvorili slobodne avážne, nie v tiesni, ani za
inak jednostranne nevýhodných podmienok, že si zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli anaznak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Krompachoch. dňa ...*,..l,..?,i.t..

SEZ Krompachy a.s. Mesto Krompachy !! X, 4t//
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Ing. Imrich Smaržík
predseda predstavenstva
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Ing. František Dzurillfi
člén predst avensíva{/
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Ing. Iveta Rušinbvál t i i
primátorka mestfuí
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