
  
JUDr. Jozef Majorán – advokát 

Zapísaný v zozname advokátov, ktorý vedie  Slovenská advokátska komora pod číslom 2838 
Sídlo advokátskej kancelárie : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, Slovenská republika 

Telefón : +421 (0)905 328 946                      E- mail : office@majoran.sk                         Elektronická schránka číslo E0006172237 
 

 
Účastníci tejto zmluvy poverili jej autorizáciou advokáta. Súčasne účastníci tejto zmluvy žiadajú, aby autorizujúci 
advokát v spojení s autorizáciou vykonal podanie na príslušnom katastrálnom odbore a zastupoval ich v súlade s 
dohodnutým plnomocenstvom, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.   
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Článok 1 – Zmluvné strany 
1/1 Prevodca   
Obec Horná Seč, IČO 587 524, sídlo obecného úradu : Ulica Hlavná číslo 19/16, 935 31 Horná Seč, okres Levice, Slovenská 
republika 
štatutárny orgán : Edita Moravská, starostka obce 
(ďalej len prevodca alebo zmluvná strana) 
 
1/2 Nadobúdateľ   
V prvom rade : Andrej Klinčok, rodné priezvisko Klinčok, narodený 03.02. 1986, rodné číslo 860203/7015, štátny občan 
Slovenskej republiky, trvale bytom : Družstevný Rad 143/6, obec Starý Tekov, okres Levice, PSČ 935 26, Slovenská 
republika 
(ďalej len nadobúdateľ, alebo nadobúdateľ v prvom rade, alebo zmluvná strana) 
V druhom rade : Martina Klinčoková, rodné priezvisko Klinčoková, narodená 16.06. 1981, rodné číslo 815616/6678, 
štátna občianka Slovenskej republiky, trvale bytom : Jarmočná 45/3, Rybník, okres Levice, PSČ 935 23, Slovenská 
republika 
(ďalej len nadobúdateľ, alebo nadobúdateľ v druhom rade, alebo zmluvná strana) 
 

Článok 2 -  Prevádzaná nehnuteľnosť 
 
2/1 Nehnuteľnosť - pozemok, ktorej sa prevod týka, sa v prírode nachádza v intraviláne obce Horná Seč (ďalej len 
predmet prevodu). Predmet prevodu sa nachádza v bezprostrednom susedstve s pozemkom, ktorý už vlastnia 
nadobúdatelia v prvom aj v druhom rade.  
Predmet prevodu je bez stavieb, ktoré ale sú ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy vyznačené v katastri nehnuteľností na 
katastrálnej mape ako dve stavby nachádzajúce sa vedľa seba. Jedna stavba bola stavbou bez súpisného čísla. Táto v 
minulosti bola zriadená a slúžila ako letná kuchynka, ktorá bola odstránená ešte pred rokom 1976, o čom vydala obec 
Horná Seč potvrdenie.  Druhá stavba bola zriadená ako sklad a bola odstránená v roku 2018 na základe Rozhodnutia 
Obce Starý Tekov zo dňa 14.5.2018 č.k. Č.1. ocÚ 287 l2Ol8-SP/Poch., evid.č. : S-ocÚ 20181342-02, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 30.5.2018. Z toho dôvodu bola vydaná  listina - Oznámenie o zrušení súpisného čísla zo dňa 
8.4.2021, č.k.  93/21.  
Predmet prevodu je zaťažený vecným bremenom spočívajúcom v povinnosti každočasého vlastníka strpieť právo 
prechodu  a právo zriadiť inžinierske siete - uložiť podľa schválenej projekt. dokumentácie a právoplatného stavebného 
povolenia vodovodnú, elektrickú a plynovú prípojku v prospech oprávneného – vlastníka pozemku s parcelným číslom 
245/2. 
V čase uzatvorenia tejto zmluvy je predmet prevodu formálne ešte zaťažený predkupným právom v prospech  
oprávneného Tomáš Greguš.  Avšak Dohodou o zrušení predkupného práva zo dňa 14.4.2021 č. NO2021-03-01 , došlo 
k zrušeniu uvedeného predkupného práva v plnom rozsahu. Návrh na zrušenie predkupného práva bol na Okresný 
úrad Levice, katastrálny odbor doručený dňa 15.4.2021 a je vedený pod č. V-1861/2021 . 
 
2/2 V katastri nehnuteľností, ktorý vedie Okresný úrad Levice, katastrálny odbor ( ďalej len katastrálny odbor ),  je 
predmet prevodu vedený ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy nasledovne : 
Okres Levice, Mesto/obec Horná Seč, katastrálne územie Horná Seč, list vlastníctva číslo 1 
Parcely registra " C " evidované na katastrálnej mape 
 

Jozef Majorán
Zvýraznenie

Jozef Majorán
Zvýraznenie

Jozef Majorán
Zvýraznenie
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Časť A: Majetková podstata : 
Parcelné číslo 245/1 o výmere 534 m2 - Zastavané plochy a nádvoria, Spôsob využitia : Pozemok, na ktorom je 
postavená nebytová budova označená súpisným číslom, Umiestnenie pozemku : Pozemok je umiestnený v zastavanom 
území obce, Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou. Zapísaný je údaj : Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 17 
evidovanej na pozemku parcelné číslo 245/1. 
Stavby : 
Stavba so súpisným číslom 17 na parcele číslo 245/1, Druh stavby 20 – Budova, Umiestnenie stavby : Stavba je 
postavená na zemskom povrchu. 
Správca : Bez zápisu. Nájomca :  Bez zápisu, Iná oprávnená osoba : Bez zápisu 
Časť B: Vlastníci  a iné oprávnené osoby:  
Účastník právneho vzťahu pod poradovým číslom 1 – Obec Horná Seč, Hlavná 19/16, Horná Seč, PSČ 935 31, SR, IČO: 
587524. 
Spoluvlastnícky podiel         1/1 
Časť C: Ťarchy :  
V-4428/2008 - vecné bremeno spočívajúce v povinnosti každočasého vlastníka parcely číslo 245/1 strpieť právo 
prechodu v prospech oprávneného každočasého vlastníka parcely č.245/2 a právo zriadiť inžinierske siete - uložiť podľa 
schválenej projekt. dokumentácie a právoplatného stavebného povolenia vodovodnú, elektrickú a plynovú prípojku na 
parcele c.245/1 v prospech oprávneného každočasého vlastníka parcely č.245/2 v rozsahu vyznačenom v geometrickom 
pláne č.6/2009 (ZPMZ 348) zo dňa 3.03.2009. - vz.23/2009. 
V-4428/2008 - predkupné právo na parc. č. 245/1 v prospech oprávneného Tomáša Greguša, r.Greguš, nar.22.02.1983. - 
vz.23/2009. 
Iné údaje :Bez zápisu 
Poznámky : Bez zápisu 
 
2/3 Písomným prehlásením Obce Horná Seč zo dňa 8.4.2021, č.k 92/2021 bolo prehlásené, že stavba vedená na 
katastrálnej mape ako jedna zo stavieb bola už dávno odstránená a to ešte pred rokom 1976 z dôvodu 
opotrebovanosti. Teda na predmete prevodu sa nenachádza a nie je ani predmetom prevodu podľa tejto zmluvy. Ku dňu 
uzatvorenia tejto zmluvy ale nie je zapísaná táto stavba na liste vlastníctva, ale je zaznamenaná v grafickej časti na 
katastrálnej mape, nakoľko do dňa uzatvorenia tejto zmluvy nedošlo k odstráneniu grafického zaznamenania príslušným 
geometrickým plánom.  
 
2/4 Na základe Rozhodnutia obce Starý Tekov zo dňa 14.5.2018, č.k  Č.1. OcÚ 287 /2Ol8-SP/Poch., evid.č : S-OcÚ 
2018/342-02, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.5.2018, došlo v roku 2018 k zbúraniu stavby so 
súpisným číslom 17 na parcele číslo 245/1. Obec Horná Seč vydala Oznámenie o zrušení súpisného čísla 17 na parcele 
číslo 245/1 dňa 8.4.2021, č.k. 93/21. Teda na predmete prevodu sa nenachádza žiadna stavba a nie je ani predmetom 
prevodu podľa tejto zmluvy. Ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy je stavba zapísaná na liste vlastníctva a aj zaznamenaná 
v grafickej časti na katastrálnej mape, nakoľko do dňa uzatvorenia tejto zmluvy nedošlo k úkonu ktorý preukazoval výmaz 
budovy z listu vlastníctva a ani k odstráneniu grafického zaznamenania príslušným geometrickým plánom. Úkon 
odstránenia stavby bude vykonaný doloženým príslušných dokladov k tejto zmluva a bude požadovaný zápis bez 
odstránených stavieb. Grafické zaznamenanie zostane bezo zmeny, nakoľko k tejto zmluve nie je predložený geometrický 
plán, ktorý by grafické zaznamenanie riešil. 
 

Článok 3 -  Prejav vôle zmluvných strán o  prevode nehnuteľností 
 
3/1 Platným uzavretím tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú že prevodca, ako osoba oprávnená na uzavretie 
právneho úkonu prevodu, prevedie v plnom rozsahu zo svojho výlučného vlastníctva do podielového spoluvlastníctva 
nadobúdateľa v prvom rade a nadobúdateľa v druhom rade v Článku 2 popísaný predmet prevodu - parcelu číslo 245/1 
o výmere 534 m2 - Zastavané plochy a nádvoria a to : 
nadobúdateľovi v prvom rade v podiele 1/2 – slovom jedna polovica k celku,  
nadobúdateľovi v druhom rade v podiele 1/2 – slovom jedna polovica k celku.  
Nadobúdateľ v prvom aj druhom rade prevádzané podiely preberajú do svojho podielového spoluvlastníctva každý 
v 1/2, slovom v jednej polovici k celku.  
 
3/2 Dohodnutá cena za prevod  a dohodnutý spôsob jej úhrady : 
Cena prevodu za celý predmet zmluvy činí sumu  

16.500,00 €, slovom: šestnásťtisícpäťsto EURO/nič eurocentov. 
Cena prevodu bude vyplatená v dvoch splátkach nasledovne : 
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- prvá splátka v sume 10.000,00 €, slovom: desaťtisíc EURO/nič eurocentov bezhotovostne, z účtu oboch 
nadobúdateľov na účet prevodcu obratom, po platnom uzatvorení tejto zmluvy, 

- druhá splátka v sume 6.500,00 €, slovom: šesťtisícpäťsto EURO/nič eurocentov bezhotovostne, z účtu oboch 
nadobúdateľov na účet prevodcu najneskôr do 15. apríla 2022. 

Nadobúdatelia sa dohodli, že k podaniu návrhu na zápis do katastra nehnuteľností pristúpia až po úhrade prvej splátky 
v plnom rozsahu. 
 
3/3  V prípade, ak nadobúdatelia neuhradia ktorúkoľvek zo splátok ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí 
prevodca na úhradu, môže prevodca od tejto zmluvy o prevode odstúpiť.  
Odstúpenie sa bude diať písomnou formou, ktorá musí byť doručená druhej strane na adresu, ktorá je uvedená ako 
adresa trvalého pobytu alebo sídla v tejto zmluve, pokiaľ zmluvné strany navzájom si neoznámia zmenu adresy. 
Odstúpením od zmluvy sa zmluva o prevode ruší od počiatku a každá zo zmluvných strán musí vydať druhej strane to, čo 
zmluvou nadobudla, pokiaľ nie je ďalej uvedené niečo iné.  
Nadobúdatelia v prvom aj druhom rade spoločne sa zaväzujú v prípade takého odstúpenia od zmluvy zo strany prevodcu, 
vykonať všetky úkony, ktoré sú potrebné na spätný zápis vlastníckeho práva k predmetu prevodu v katastri 
nehnuteľností, vrátane odstránenia všetkých tiarch, ktoré zriadia medzičasom na predmete prevodu (ďalej len spätný 
zápis). Nadobúdatelia sa zaväzujú spoločne a nerozdielne znášať všetky náklady spojené s odstúpením a spätným 
zápisom.  
V prípade, ak budú nadobúdatelia nečinní, môže ich prevodca vyzvať na splnenie záväzku na spätný zápis. Ak tak 
nadobúdatelia neučinia ani v primeranej lehote, ktorú určí prevodca, môže tieto úkony vykonať prevodca sám a to na 
náklady nadobúdateľov. Škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti, vrátane prípadného vymáhania povinností cestou 
súdu a iných orgánov, znášajú nadobúdatelia spoločne a nerozdielne.  
Až do momentu úplného spätného vysporiadania veci, nevznikne prevodcovi povinnosť vrátiť už uhradenú kúpnu cenu 
podľa tejto zmluvy z titulu odstúpenia od zmluvy. Na zloženú kúpnu cenu je prevodca oprávnený započítať všetky 
náklady, ktoré vynaloží na spätný zápis, vrátane nákladov, ktoré vynaloží na prípadné vedenie sporov za účelom splnenia 
povinnosti spätného zápisu. Kúpnu cenu je potom prevodca povinný vrátiť len v rozsahu, v akom zostane po započítaní 
všetkých nákladov a škôd.  
 
3/4 Zmluvné strany sa dohodli,  že ak na predmete prevodu budú zistené po prevode aj iné ťarchy, ako je ťarcha 
podľa bodu 5/1 tejto zmluvy a ako je grafické vyznačenie oboch bývalých stavieb na katastrálnej mape, má právo 
ktorýkoľvek nadobúdateľ od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od počiatku medzi prevodcom 
a nadobúdateľom ktorý odstúpi a tieto zmluvné strany si musia vydať všetko, čo podľa nej nadobudli. Prevodca sa 
zaväzuje v prípade takého odstúpenia od zmluvy zo strany ktoréhokoľvek nadobúdateľa vykonať všetky úkony, ktoré sú 
potrebné na spätný zápis vlastníckeho práva k predmetu prevodu v katastri nehnuteľností a znášať všetky náklady, 
spojené s odstúpením a spätným prevodom vlastníckeho práva.   
 

Článok 4 -  Prejav vôle zmluvných strán o ostatných náležitostiach 
 
4/1 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva podajú cestou splnomocneného advokáta. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že poskytnú advokátovi všetky informácie za účelom včasného a riadneho podania návrhu na 
katastrálny odbor. 
 
4/2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady súvisiace s o zmluvou o prevode znáša prevodca v plnom rozsahu. 
 

Článok 5 - Všeobecné ustanovenia vyplývajúce z platného právneho predpisu 
 
5/1 Ťarcha vecného bremena zapísaná na liste vlastníctva podľa bodu 2/2 ako :  
„V-4428/2008 - vecné bremeno spočívajúce v povinnosti každočasého vlastníka parcely číslo 245/1 strpieť právo 
prechodu v prospech oprávneného každočasého vlastníka parcely č.245/2 a právo zriadiť inžinierske siete - uložiť 
podľa schválenej projekt. dokumentácie a právoplatného stavebného povolenia vodovodnú, elektrickú a plynovú 
prípojku na parcele c.245/1 v prospech oprávneného každočasého vlastníka parcely č.245/2 v rozsahu vyznačenom 
v geometrickom pláne č.6/2009 (ZPMZ 348) zo dňa 3.03.2009. - vz.23/2009“,  
zostane viaznuť ako ťarcha spočívajúca aj po prechode vlastníckeho práva na nadobúdateľov. Táto ťarcha, aj 
keď sa týka parciel, kde na mieste vlastníkov parcely 245/1 – povinných z vecného bremena a vlastníkov parcely 245/2 
– oprávnených z vecného bremena, budú po vecnoprávnej účinnosti tejto zmluvy tie isté osoby, k splynutiu práva 
a povinností nedôjde, nakoľko vecné bremeno bolo zriadené „in rem“ - spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti a nie „in 
personam“ - spojené s osobou, ktorá je na mieste oprávnenej osoby. Preto toto vecné bremeno počas splynutia 
vlastníckych práv oprávneného aj povinného len „spočíva“. Spočívanie vecného bremena bude do času, kým sa 
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vlastnícke práva nezmenia a vlastníci parcely č. 245/1 – povinní z vecného bremena nebudú totožní s vlastníkmi 
parcely č. 245/2 – oprávnení z vecného bremena. Po prípadnej zmene vlastníckych vzťahov nastupuje právo 
vyplývajúceho z vecného bremena  v tom čase vlastníka parcely 245/2 a povinnosť povinného z vecného bremena 
v tom čase vlastníka parcely 245/1. 
 
5/2 Prevodca prehlasuje, že : 

- predmet tejto zmluvy prevádza v stave spôsobilom na užívanie tak, ako je na to vec určená a nie sú mu známe 
vady v stave technickom alebo právnom a ani poškodenia, na ktoré by mal nadobúdateľov upozorniť, 

- na predmete prevodu, okrem spočívajúcej ťarchy podľa bodu 5/1, neviaznu a ku dňu vecnoprávnej účinnosti 
ani nebudú viaznuť žiadne iné ťarchy, vecné bremená, nájomné vzťahy a iné právne obmedzenia či už 
intabulované alebo neintabulované, čo podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje a potvrdzuje, 

- na predmete prevodu sú zaznamenané v grafickej časti zákresy oboch bývalých stavieb, ktoré sa na ňom 
nachádzali, ktoré zostanú zaznamenané aj po prevode podľa tejto zmluvy, 

- pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené niečo iné, z titulu prevodu podľa tejto zmluvy nemá voči nadobúdateľom 
žiadne iné nároky. 

 
5/3 Nadobúdatelia prehlasujú, že : 

- s technickým a právnym stavom predmetu prevodu  sú oboznámení a odkupujú ho v stave, ako tento leží a stojí 
a v akom sa tento nachádza v čase platného uzavretia tejto zmluvy, čo podpisom tejto zmluvy výslovne 
potvrdzujú, 

- je im jasný a známy stav vecného bremena podľa bod 5/1 a preberajú nehnuteľnosť s jeho vedomím, 
- je im jasný a známy stav zaznamenaných bývalých stavieb v grafickej časti mapy a preberajú nehnuteľnosť s tým 

vedomím. 
 
5/4 Účastníci zmluvy berú na vedomie, že návrh na vklad vlastníckeho práva na katastrálnom odbore je poplatný 
správnemu poplatku, ktorý činí 66,00 €. Pokiaľ dôjde k požiadavke o urýchlené vkladové konanie, je potrebné túto 
požiadavku obsiahnuť najneskôr v podanom návrhu na zápis do katastra nehnuteľností a katastrálny odbor je povinný 
rozhodnúť o vklade do 15 dní. V takom prípade činí správny poplatok 266,00 €. Splnomocnený advokát vykoná kroky za 
účelom zníženia poplatku a to vykonaním zamýšľaného prevodu a aj podaním elektronickou formou. 
 
5/5 Podľa tejto zmluvy zapíše katastrálny odbor zmeny na dotknuté listy vlastníctva nasledovne : 
Na príslušnom liste vlastníctva nadobúdateľov v katastrálnom území Horná Seč dôjde k zápisu nasledovne : 
Časť A: Majetková podstata : 
Parcelné číslo 245/1 o výmere 534 m2 - Zastavané plochy a nádvoria, Spôsob využitia : Podľa platných údajov 
Umiestnenie pozemku : Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou.  
V časti „B: Vlastníci a iné oprávnené osoby”: 
dôjde k výmazu doterajšieho vlastníka – prevodcu a k zápisu nového vlastníka nasledovne : 
Účastník právneho vzťahu Andrej Klinčok, r. Klinčok, Dátum narodenia 03.02. 1986, Družstevný Rad 143/6, 935 26 Starý 
Tekov, SR 
Spoluvlastnícky podiel            1/2 
Titul nadobudnutia : Zmluva o prevode zo dňa 19.4.2021 č. NO2021-03-02  
Účastník právneho vzťahu Martina Klinčoková, r. Klinčoková, Dátum narodenia : 16.06. 1981, Jarmočná 45/3, 935 23 
Rybník, SR 
Spoluvlastnícky podiel            1/2 
Titul nadobudnutia : Zmluva o prevode zo dňa 19.4.2021 č. NO2021-03-02 
Časť „C: Ťarchy“  
Na liste vlastníctva spočíva ťarcha „V-4428/2008 - vecné bremeno spočívajúce v povinnosti každočasého vlastníka 
parcely číslo 245/1 strpieť právo prechodu v prospech oprávneného každočasého vlastníka parcely č.245/2 a právo 
zriadiť inžinierske siete - uložiť podľa schválenej projekt. dokumentácie a právoplatného stavebného povolenia 
vodovodnú, elektrickú a plynovú prípojku na parcele c.245/1 v prospech oprávneného každočasého vlastníka parcely 
č.245/2 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.6/2009 (ZPMZ 348) zo dňa 3.03.2009. - vz.23/2009“. 
 
5/6 S prevodom nehnuteľnosti vyjadrilo súhlas Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 15. riadnom zasadnutí 
dňa 29.3.2021 a to uznesením číslo VI-15/2021. 
 
5/7 Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Doklad o zverejnení bude priložený 
k návrhu na zápis do katastra nehnuteľností. 
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Článok 6 - Záverečné ustanovenia 

 
6/1 Táto zmluva o prevode nehnuteľností je platne uzavretá dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán. 
Obligačnoprávnu účinnosť nadobúda v zmysle § 47a odsek 1 zákona číslo 40/1964 Zb, v znení neskorších zmien - 
Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa zákona č. 211/2000Z.z. – zákon o slobodnom prístupe k 
informáciám. Bola vypracovaná v zmysle § 588 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení - Občianskeho 
zákonníka a zákona  č. 586/2003 Z.z. v platnom znení o advokácii.   
Okrem písomného vypracovania kompletné vyhotovenie zmluvy obsahuje ako povinnú súčasť každého exemplára 
nasledovnú prílohu :  

- Dohoda o plnomocenstve na zastupovanie v katastrálnom konaní pre autorizujúceho advokáta, 
- Písomným prehlásenie Obce Horná Seč zo dňa 8.4.2021, č.k 92/2021 o odstránení stavby pred rokom 1976 

z dôvodu opotrebovanosti, 
- Búracie povolenie na odstránenie stavby so súpisným číslom 17 na predmete prevodu. 
- Oznámenie Obce Horná Seč o zrušení súpisného čísla 17  
- Výpis z uznesenia číslo VI-15/2021 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Seči zo dňa 29.3.2021, 

Vyhotovila sa v troch exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení nadobudne každá zmluvná strana. Na katastrálny 
odbor za zmluva zašle elektronicky konvertovaná, ako súčasť elektronického návrhu na zápis vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností. 
 
6/2 Účastníci zmluvy sú momentom jej platného uzavretia svojimi prejavmi viazaní. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto 
zmluvy je možné vykonať len písomne, dodatkom podpísaným všetkými jej účastníkmi. Ak príslušný katastrálny odbor 
vytkne pri vkladovom konaní nedostatky s požiadavkou o ich odstránenie alebo doplnenie údajov, autorizujúci 
advokát vykoná všetky právne úkony opravy a doplnenia, vrátane podpísania za všetky zmluvné strany v ich mene 
a na ich účet tak, ako je to uvedené v Dohode o plnomocentve, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 
6/3 Účastníci zmluvy o prevode vyhlasujú, že sú s ňou podrobne oboznámení a všetky práva a povinnosti z nej 
vyplývajúce sú im dostatočne známe.  Vyhlasujú, že autorizujúci advokát ich osobitne upozornil na zmluvné a platobné 
podmienky dohodnuté v tejto zmluve, hlavne v bodoch 3/2, 3/3, 3/4, 4/2,  5/1, 5/2 a sú týmito zmluvnými a platobnými 
podmienkami oboznámení. Ďalej vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú im navzájom dostatočne určité a zrozumiteľné, ich 
zmluvná voľnosť nie je ničím viazaná a nie sú im známe skutočnosti, pre ktoré by nebolo možné zmluvu s vyššie 
uvedeným obsahom uzavrieť, resp. ktoré by boli v rozpore s tým, čo je vyššie uvedené. Vyhlasujú, že skutočnosti 
o totožnosti osôb pri autorizácii tejto zmluvy advokátom sú pravdivé a sú si vedomí občianskoprávnej a trestnoprávnej 
zodpovednosti, ktorá vyplýva z vedomého uvádzania nepravdivých údajov. Preto na znak súhlasu so všetkými jej 
ustanoveniami ju vlastnoručne podpisujú  doleuvedeného dňa a na doleuvedenom mieste, pri autorizácii vykonávanej 
advokátom.  
 
V Leviciach dňa 19.4.2021 
Prevodca :  
 
 

____________________________________________ 
         Edita Moravská 
         starostka obce 
 
 
V Leviciach dňa 19.4.2021 
Nadobúdateľ :  

____________________________________________ 
         Andrej Klinčok 
 
 
 
V Leviciach dňa 19.4.2021 
Nadobúdateľ :  

____________________________________________ 
                    Martina Klinčoková   
 


