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KUPNA ZMLUVA č. 266/2021

vzatvoÍená V Zmysle ustan. $ 588 a násl. zákona č' 4011964 Zb. občiansky zákonník v zneni
neskorších predpisov (ďalej len ,,občiansky zákonník")

čl. L
Zmluvné strany

Predávajúci: Mesto Salna

Sídlo: Námestie Sv' Trojice 7,g27 15 Šaľa
Zastupený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

lČo: 00 306 185

DIČ: 202IO24O49, nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Slovenská spoľiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
(ďalej len,, Predávajúci" )

Kupujúci: Kaľina Melegová; rodená
narodená:

rodné číslo:
trvale bytom: s. č.2I4,g25 71Trnovec nad Váhom
(ďalej len,, Kupujúca " )
(Predóvajúci a Kupujĺtca v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. il.
Úvodné ustanovenia

Predávajúci je ýlučným vlastníkom pozemku, paľcela ľegistra C KN číslo 11'42/|I,

zastavane plochy a nádvoria o ýmere 47 m2 v celosti, vedená katastľálnym odborom

okresného úradu Šaľa pľe obec a katastrálne územie Šaľa v C registri katastra

nehnuteľností na LV č. 1 v celosti (ďalej len,,nehnuteľnosť").

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 2l202l _ IX. zo dňa 13. mája 2021 bol schválený

zmluvný odplatný pľevod nehnuteľnosti, ako prípad hodný osobitného zretel'a pre

Kupujúcu, ako aj laipna cena. V zmysle uvedeného Zmluvné stľany uzatvorili tuto lnipnu

zmluvu (ďalej len,,Zmluvď').

čl. ilI.
Pľedmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho pľáva k nehnuteľnosti bliŽšie

špecifikovanej v čl. II. ods. 1 tejto Zmluvy zPredávajilceho na Kupujúcu, za podmienok

uvedených v tejto Zmluve.
Predávajúci touto Zmluvou pľedáva nehnuteľnosť Kupujúcej a Kupujúca ju kupuj.e do

svojho ýlučného vlastníctva v celosti a zavänle sa za ňu zaplratiť kúpnu cenu vo výške a

spôsobom podľa článku IV. tejto Zmluvy.
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čl. Iv.
Kúpna cena a spôsob úhrady

Zmluvne stľany sa výslovne dohodli na kúpnej cene vo ýške 2028,14 EUR (slovom:

dvetisícdvadsaťosem eur a štľnást' centov).

Kúpna cena je splatná do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy podľa čl.

VIII. ods. l tejto Zm\uvy v pľospech bankového účtu Predávajúceho uvedeného v čl. I.
tejto Zmluvy s pouŽitím variabilného symbolu 233001.

Po predloŽení dokladu o úhľade celej kúpnej ceny bude v lehote do l0 dní podaný návrh

na vklad vlastníckeho práva k nehnutel'nosti do katastra nehnuteľností príslušnému
okresnómu 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 Zmluvy a Predávajúci má právo odstúpiť od tejto Zm|uvy. Zm|uva sa týmto ruší

od začiatku. Písomné odstúpenie od Zmluvy musí byt'doručené druhej Zmluvnej strane.

čl. v.
Vyhlásenia zmluvných stľán

Predávajúci oboznámil Kupujúcu so stavom nehnuteľnosti a vyhlasuje, Že na nej neviaznu
žiadne dlhy, vecné bremená, ani práva tretích osôb.

Kupujúca pľehlasuje, že stav nehnuteľnosti je jej dobľe známy a túto v stave akom stojí
a leží preberá do svojho výlučného vlastníctva v celosti.

čl. VI.
Nadobudnutie vlastníctva

Vecno-pľávne účinky nadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúcej k nehnuteľnosti nastanú

dňom nadobudnutia pľávoplatnosti rozhodnutia katastľálneho odboru pľíslušného

okľesného úľadu o povolení vkladu vlastníckeho pľáva do katastra nehnuteľností'

Zmluvné strany beru na vedomie, Že podpísaním tejto Zm|uvy sú svojimi zmluvnými
prejavmi viazane až do pľávoplatnosti rozhodnutia katastľálneho odboru príslušného

okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností, tj.
nemôŽu od tejto Zmluvy odstúpiť bez preukázania zävažneho porušenia tejto Zmluvy
druhou zmluvnou stľanou.

Zmluvné stľany sa zavänljú poskytnút' si navzájom súčinnosť na odstľánenie dôvodu,

pľe ktoý nebol návľh na vklad vlastníckeho práva podľa tejto Zmluvy povolený a to najmä

uzavneť dodatok k tejto Zm|uve, aby bolo moŽné vklad Zm|uvy do katastľa nehnuteľností

čo najskôr povoliť.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, Že návľh na vklad vlastníckeho práva v prospech

Kupujúcej na základe tejto Zmluvy podá katastrálneho odboru okresného úradu v Šali
najneskôľdo l0 dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy azaplateni celej kúpnej ceny

qýlučne Predávajúci.
Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcej všetku potrebnú súčinnosť pľi pľevode

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá spočíva najmä v informovaní Kupujúcej
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o všetkých podstatných skutočnostiach s prevodom súvisiacich, ako aj Vo vykonaní
všetkých úko nov po trebných na r ealizáci u predmetného prevodu.
V prípade, ak by katastľálny odbor okresného úradu v Šali ľozhodol o zamietnutí návľhu
na vklad, sú zmluvné strany podl'a $ 457 občianskeho zákonníka povinné vrátiť si
navzájom poskytnuté plnenia bezodkladne, najneskôľ do l0 dní od právoplatnosti
uvedeného rozhodnutia.
Zmluvne strany sa dohodli, Že náklady spojené s vypracovaním tejto Zmluvy hľadí
Predávajúci a správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastľa
nehnutel'ností bude hradiť Kupujúca.

čl. vII.
ostatné dojednania

Kupujúca podpisom tejto Zmluvy poskytujú súhlas Predávajúcemu na spracovanie svojich
osobných údajov v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto Zmlllvy, čo je
nevyhnutné pľe riadnu identifikáciu Kupujúcej na účely plnenia tejto Zmluvy, a to počas
trvania tejto Zmluvy, najneskôr však do lehoty vyspoľiadania všetkých záväzkov
vzniknutých na základe tejto Zmluvy a uplynutím archivačnej doby. Po uvedenom období
budú osobné údaje Kupujúcej z inťormačných systémov Predávajúceho zlikvidované.
Kupujúca môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas po Vyrovnaní všetkých záväzkov.
Kupujúca berie na vedomie, Že Predávajúci spľacúva V Zmysle nariadenia Európskeho
paľlamentu a ľady (EU) 2016/679 z 27. apnla 2016 o ochĺane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoým sa zrušuje
smemica 95/46/Es (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) osobné údaje Kupujúcej v
rozsahu stanovenom v tejto Zm|uve v ľámci činností spojených so spľávou vlastného
majetku Predávajúceho, po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie pľáv a povinností
vyplývajúcich zo zmluvného vzt'ahu založeného na základe tejto Zmluvy a následne na
účely archivácie po dobu trvania aľchivačnej doby v súlade so zákonom č.395/2OO2 Z.z. o
archívoch a ľegistratúľach a o doplnení niektoých zákonov v platnom zneni. Spľacúvanie
osobných údajov Kupujúcej je v súlade s čl. 6' ods. 1 písm' b) všeobecného nariadenia o
ochľane údajov potľebné na plnenie tejto Zmluvy. Kupujúca zäroveň vyhlasuje, Že za
účelom uzavretia tejto Zm|uvy pri poskytnutí osobných údajov Predávajúcim bola
dostatočne informovaná o svojich právach vyplývajúcich zo spracúvania jej osobných
údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými
poŽiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente

',Podmienky ochľany súkľomiao', s ktorého obsahom sa Kupujúca pľed podpísaním tejto
Zmluvy oboznámila. Kupujúca berie na vedomie Že informácie o spľacovávaní osobných
údajov sú dostupné na webovom sídle Predávajúceho: www.sala.sk.
Kupujúca súhlasí so zverejnením celého znenia Zm|uvy a osobných údajov v rozsahu
mena a priezviska. Povinnost'Zmluvu zverejnit' vyplýva PľedávajúcemlJ z ustanovenia $
5a zákona č. 2lll2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektoých zákonov (zákon o slobode inťormácií) v platnom zneni.
Kupujúca splnomocňuje Predávajúceho na všetky právne úkony súvisiace s vkladovým
konaním vedeným katastľálnym odboľom Okľesného úradu Šaľa, pod číslom konania,
ktoľé bude pridelené tejto Zmluve. Najmä ho splnomocňuje na vypľacovanie dodatkov k
tejto Zmluve a ich podpísanie v jej mene, ak katastrálny odbor Okľesného úradu v Šali,

Kúpna zmluv a č. 266/202l J



2

preľuší konanie a dodatok sa bude týkat' zlnien nutných k tomu, aby sa uskutočrril vklad
vlastníckeho práva. Kupujúcai splnomocňuje Predávajúcelro' aby ju v tejto pľávnej veci
zastupoval, aby vykonával všetky úkony, podával návrhy a Žiadosti a opravne pľostľiedky,

vzdával sa ich, a to všetko aj vtedy, ked' je podl'a pľávnych predpisov potľebné osobitné
splnomocnenie. Pľedávajúci toto splnomocnenie prijíma.

čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

Táto Znluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch Zmluvných strán a účinrrost' dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na internetovej stránke mesta Šaľa. o nadobudnutí

účinnosti tejto Zmluvy bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúcu.
Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zrnluvou výslovne neupravené, sa riadia
príslušnými ustanoveniarni občianskeho zákonníka a ostatných právnych pľedpisov
platných na uzelni Slovenskej republiky.
Zm|uvne strany sa zaväzuju urovnať všetky Spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou
predovŠetkým dohodou.
Ak by niektoré ustanovenie tejto Zm|wy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto Znluvy. Zmluvné stľany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradit' novým' zodpovedajúcim účelu, ktoý Zm|uvne strany
sledovali v čase podpisu tejto Zmluvy.
Táto Zm|uva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, zktoých kaŽdý má platnost'

originálu, z toho dve (2) vyhotovenia pre Predávajúceho, dve (2) lyhotovenia pre

katastrálny odbor okresného úradu v Šali a jedno ( 1) vyhotovenie pre Kupujúcu.
Táto Zm|uva bola uzavretá slobodne aváŽne. Zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok, nie je v ľozpore s dobýtni mravmi ani so zásadarni
poctivého obchodného styku. Zmluvne stľany si Zmlulu prečítali, jej obsahu porozumeli
anaznak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
Zmluvne strany podpisom tejto Zmluvy zároveň potvľdzujú, Že sú oprávnení s jej

pľedmetom disponovat' bez obmedzenia' právny úkon je uľobený v predpísanej forme,
prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne ZÍozumitel'né a ich zmluvná vol'nost' nie je ničím
obmedzená.

V Sali,3I.5.202l

Kupujúca Predávajtici
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Karina Melegová Belický
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