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KUPNA ZMLUVA č. 744t20z0
uzatvorená v zmysle ustan. $ 588 a násl. zákona č' 40/1964 Zb. občíansky zákonník v zneĺí

neskorších predpisov (ďalej len,,občiansky zákonník")

čl. I.
Zmluvné stľany

Pľedávajúci: Mesto Šal'a
Sídlo: Námestie Sv. Trojice 7, g27 15 Šaľa
z.3stupený: Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
ICO: 00 306 185
DIČ: 2O2IO24O49, nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
(ďalej ĺen,, Predávajúci " )

Kupujúci: Alexandeľ Hatvani, ľodený
naľodený:
rodné číslo:
a manželka Margita Hatvaniová, ľodená
narodená:
rodné číslo:
obaja trvale bytom: Železničná 57418, 927 OI Šaľa
(ďalej len,, Kupujúci " )
(Predávajúci a Kupujúci v ďaĺšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. n.
Úvodné ustanovenia

Predávajúci je výlučn1ýľn vla_stníkom pozemku, paľcela číslo 663i1 zastavaĺá plocha a

nádvorie o výmere 22 379 m' v celosti, vedená katastrálnym odborom okľesného úradu
Šaľa pľe obec a katastrálne územie Šaľa v C ľegistri katastra nehnuteľností na LV č. 1.

ohľadom nehnuteľnosti, parc. č. 663lI zastavaná plocha a nádvorie bol spoločnosťou Geo
Advice s.r.o. vyhotovený geometľický plán é. s6I2O17, oveľený okľesným úľadom Šaľa,
katastľálnym odborom pod č' 47712017, dňa 16.10.2017, ktoqim bola od pôvodnej parc. č.

663lI zastavaĺá plocha a nádvoľie odčlenená a novovývorená parc. č. 663158 zastavanä
plocha a nádvórie o výmeľe 57 ffi2, ktorá je predmetom prevodu (ďalej len

,,nehnuteľnosť").
Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 8/2020 _ X. zo dt.a 12. noveĺnbra 2020 bol
schválený zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti, ako prípad hodný osobitneho zreteľa
pre Kupujúcich, ako aj kúpna cena. V zmysle uvedeného Zmluvné strany uzatvorili tuto

laipnu zmluvu (ďalej len,,Zmluvď').

čl. ilL
Predmet zmluvy

Pľedmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bliŽšie
špecifikovanej v č1. II. ods. 2 tejto Zmluvy zPredávajuceho na Kupujúcich, za podmienok
uvedených v tejto Zmluve.
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2. Pľedávajúci touto zmluvou pľedáva nehnutel'nosť Kupujúcim a Kupujúci ju kupujú do
svojho bezpodielového spoluvlastníctva v celosti a zaväzujú sa za ňu zapl'atiť kúpnu cenu
vo výške a spôsobom podľa článku IV. tejto Zmluvy.

čl. Iv.
Kúpna cena a spôsob úhrady

Zmluvné stľany sa výslovne dohodli na kúpnej cene vo výške 627100 EUR (slovom:
šesťstodvadsaťsedem eur).
Kúpna cena je splatná do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy podľa čl.
VIII. ods. 1 tejto Zm|uvy v pľospech bankového účtu Pľedávajúceho uvedeného v č1. I.
tejto Zmluvy s pouŽitím variabilného symbolu 233001.
Po pľedložení dokladu o úhľade celej kúpnej ceny bude v lehote do 10 dní podaný návrh
na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností príslušnému
okľesnému úradu na konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.
V prípade, Že kúpna cena nebude uhradená v stanovenej lehote' ide o závažné porušenie
tejto Zm|uvy a Pľedávajúci má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Zmluva sa t;imto ruší
od začiatku. Písomné odstupenie odZmluvy musí by doručené druhej Zmluvnej stľane.

čl. v.
Vyhlásenia zmluvných stľán

Predávajúci oboznámil Kupujúcich so stavom nehnuteľnosti a vyhlasuje, že na nej
neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, anipráva tretích osôb.
Kupujúci pľehlasujú, že stav nehnuteľnosti je im dobľe známy a túto v stave akom stojí
a leži pr eberaj ú do svojho bezpodielového spoluvl astníctva.

čl. vL
Nadobudnutie vlastníctva

Vecno-právne účinky nadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúcich k nehnuteľnosti
nastanú dňom nadobudnutia pľávoplatnosti ľozhodnutia katastľálneho odboru príslušneho
okresného úľadu o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Zm|uvné strany beru na vedomie, že podpísaním tejto Zmluvy sú svojimi zmluvnými
pľejavmi viazané aŽ do právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru príslušného
okľesneho úľadu o povolení vkladu vlastníckeho pľáva do katastra nehnuteľností, tj.
nemôŽu od tejto Zmluvy odstupiť bez preukázanía závažného porušenia tejto Zmluvy
druhou Zmluvnou stranou.
Zmluvné stľany sa zaväzujú poskýnúť si navzájom súčinnost' na odstránenie dôvodu,
pre ktorý nebol návľh na vklad vlastníckeho práva podľa tejto Zmluvy povolený a to najmä
uzavneť dodatok k tejto Zmluve, aby bolo moŽné vklad Zmluvy do katastľa nehnuteľností
čo najskôr povolit'.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho pľáva v pľospech
Kupujúcich na základe tejto Zmluvy podá katastrálneho odboru okľesného úradu v Šali
najneskôrdo l0 dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy azaplateni celej kúpnej ceny
výlučne Pľedávajúci.
Predávajúci sa zavázuje poskýnúť Kupujúcim všetku potrebnú súčinnosť pri pľevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá spočíva najmä v informovaní Kupujúcich
o všetkých podstatných skutočnostiach s prevodom súvisiacich, ako aj vo vykonaní
všetkých úkonov potľebných na rcalizáciu predmetného pľevodu.
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V prípade, ak by katastľálny odbor okresného úradu v Šali rozhodol o zamietnutí návrhu
na vklad, sú zmluvné stľany podľa $ 457 občianskeho zákonníka povinné vrátiť si
navzájom poskýnuté plnenia bezodkladne, najneskôr do 10 dní od právoplatnosti
uvedeného rozhodnutia.
Zmluvné strany sa dohodli, že nák|ady spojené s vypracovaním tejto Zmluvy hradí
Predávajúci a správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností budú hľadiť Kupujúci'

čl. vII.
ostatné dojednania

Kupujúci podpisom tejto Zmluvy poskýujú súhlas Pľedávajúcemu na spracovanie svojich
osobných údajov vľozsahu uvedenom vúvodných ustanoveniach tejto Zmluvy, čo je
nevyhnutné pľe riadnu identifikáciu Kupujúcich na účely plnenia tejto Zmluvy, a to počas
trvania tejto Zm|uvy, najneskôľ však do lehoty vyspoľiadania všetkých závázkov
vzniknutých na základe tejto Zmluvy a uplynutím aľchivačnej doby. Po uvedenom období
budú osobné údaje Kupujúcich z informačných systémov Pľedávajúceho zlikvidované.
Kupujúci môžu kedykoľvek odvolat'svoj súhlas po vyrovnaní všetkých záväzkov.
Kupujúci beru na vedomie, že Predávajúci spľacúva V Zmysle naľiadenia Euľópskeho
parlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apť.la 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoným sa zrušuje
smeľnica 95/46lBs (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) osobné údaje Kupujúcich v
ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve v ľámci činností spojených so spľávou vlastného
majetku Predávajúceho, po dobu nevyhnutne potľebnú na zabezpečenie práv a povinností
vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu za|oŽeného na zák|ade tejto Zmluvy a následne na
účely aľchivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č.39512002 Z.z. o
archívoch a ľegistratúrach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni. Spracúvanie
osobných údajov Kupujúcich je v súlade s čl. 6. ods. l písm. b) všeobecného nariadenia o
ochľane údajov potrebné na plnenie tejto Zmluvy. Kupujúci zároveň vyhlasujú, že za
účelom uzavretia tejto Zmluvy pn poskýnutí osobných údajov Predávajúcim boli
dostatočne informovaní o svojich právach vypl;ývajúcich zo spracúvania ich osobných
údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonn;ými alebo zmluvnými
poŽiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente
,,Podmienky ochrany súkľomiď', s ktoľého obsahom sa Kupujúci pľed podpísaním tejto
Zm|uvy oboznámili. Kupujúci beru na vedomie Že informácie o spracovávaní osobných
údajov sú dostupné na webovom sídle Pľedávajúceho: www.sala.sk.
Kupujúci súhlasia so zveľejnením celého znenia Zm|uvy a osobných údajov v rozsahu
mena a priezviska. Povinnosť Zmluvu zverejniť vypl;ýva Predávajúcemu Z ustanovenia $
5a zákona č. 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom zneni.
Kupujúci splnomocňujú Pľedávajúceho na všetky pľávne úkony súvisiace s vkladovým
konaním vedeným katastrálnym odboľom okľesného úradu Šaľa, pod číslom konania,
ktoré bude pľidelené tejto Zmluve. Najmä ho splnomocňujú na vypracovanie dodatkov k
tejto Zmluve a ich podpísanie v jeho mene' ak katastrálny odbor okľesného úradu v Šali,
pľeruší konanie a dodatok sa bude týkať zmien nutných k tomu, aby sa uskutočnil vklad
vlastníckeho práva. Kupujúci splnomocňujú Predávajúceho, aby ich v tejto právnej veci
zastupoval, aby vykonával všetky úkony, podával návrhy a Žiadosti a opravné prostľiedky,
vzdával sa ich, a to všetko aj vtedy, keď je podľa právnych pľedpisov potľebné osobitné
splnomocnenie. Predávajúci toto splnomocnenie prijíma.
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čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmll,xných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke mesta Šaľa. o nadobudnutí
účinnosti tejto Zmluvy bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúcich.

2. Ptáva a povinnosti Zm|uvných stľán touto Zmluvou uýslovne neupravené, sa riadia
príslušn;imi ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných pľávnych pľedpisov
platných na územi Slovenskej republiky.

3. Zmluvné stľany sa zav'áĺzujú uľovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou
predovšetk;im dohodou.

4. Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú |im
dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim účelu, ktoľý Zm|uvné strany
sledovali v čase podpisu tejto Zmluvy.

5. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, zktoých kažďý má platnosť
oľiginálu, z toho dve (2) vyhotovenia pľe Pľedávajúceho, dve (2) vyhotovenia pľe
katastľálny odbor okľesného úradu v Šali a dve (2) vyhotovenie pľe Kupujúcich.

6. Táto Zmluva bola uzavretá slobodne avážne. Zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok, nie je v rozpoľe s dobrými mľavmi ani so zásadami
poctivého obchodného styku. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli
anaznak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

7. Zmluvĺé strany podpisom tejto Zmluvy zároveň potvrdzujú, Že sú oprávnení sjej
predmetom disponovať bez obmedzenía, právny úkon je urobený v pľedpísanej forme,
prejavy vôle sú hodnoveľné, dostatočÍe zrozamiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená.

V Šali, 31 lu. 2020

Kupujúci

ľk
Hatvaniová

, .i .a

'if

Predávajúci

. Jozef
primátoľ
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