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rÚpľa ZMLUvA č. 73912020

uzatvorená v zmysle ustan. $ 588 a násl' zákona č. 40lit964 Zb' občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov (ďalej len,,občiansky zákonník")

čl. I.

Zmluvné strany

Predávajúci: Mesto Šal'a
Sídlo: Námestie Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Zastupený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

lČo: 00 306 185

DIČ: 202102.4049, nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
(ďalej len,, Predóvajúci " )

Milan Sima ľodený2. Kupujúci:
naľodený:

rodné číslo:

a manŽelka Alžbeta Šimová rodená
narodená:

ľodné číslo:
obaja trvale bytom: Vlčanská 564/3,927 OI Šaľa
(ďalej len,, Kupujúci " )
(Predávajúci a Kupujúci v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. II.
Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci je ýučn1ým vlastníkom pozemku, paľcela číslo 789/119, ostatná plocha

o výmere 37l m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom okľesného úradu Šaľa pľe obec

a katastľálne územie Šaľa v C ľegistri katastľa nehnutel'ností na LV č. l (ďalej len

,,nehnutelhosť")'
2. Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 812020 - XVII. zo dňa 12. novembra 2020 bol

schválený zmluvný odplatný pľevod nehnuteľností pre Kupujúcich, ako aj kúpna cena.

V zmysle uvedeného Zmluvné strany uzatvoľili tuto lĺupnu zmluvu (ďaĺej len ,,Zmĺuva").

čl. ilI.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho pľáva k nehnuteľnostiam bliŽšie

špecifikovaných v č1. II. ods. 1 tejto Zm|uvy z Predávajúceho na Kupujúcich, za
podmienok uvedených v tejto Zmluve.
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2 Predávajúci touto zmluvou pľedáva nehnutel'nosť Kupujúcim a Kupujúci ju kupujú dosvojho bezpodielového spoluvlastníctva v celosti a zaväzujusa za ňu zaplatit,kúpnu cenuvo qýške a spôsobom podľa článku IV. tejto Zm\uvy.

čl. ry.
Kúpna cena a spôsob úhľady

Zmluvne stľany sa výslovne dohodli na kúpnej cene vo výške 2 561173 EUR (slovom:dvetisícpäťstošesťdesiatjeden eur sedemdesiattri centov).
Kúpna cena je splatná do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy podl,a čl.VIII' ods' 1 tejto Zmluvy v prospech bankového účtu Predávajúceho uvedeného v čl. I.tejto Zmluvy s pouŽitím variabilného symbolu 233001. 

-'-- ' -J*ÝY"v 9vvu

Po predloŽení dokladu o úhľade celej lďpnej ceny bude v lehote do 10 dní podaný návrhna vklad vlastníckeho ptáva k nehnutel'nosti do katastľa nehnutel,ností pľíslušnémuokľesnému úradu na konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastľanehnutel'ností.

V prípade' Že kúpna cena nebude uhľadená v stanovenej lehote, id,e o závažné porušenietejto Zmluvy a Predávajúci má právo odstupiť od tejto Zmluvy. Zmluvasa týmto rušíod začiatku' Písomné odstupenie od Zmluvy musí by' joručené druhej Zmluvnej strane.

čl. v.
Vyhlásenia zmluvných stľán

Predávajúci obozniímil Kupujúcich so stavom nehnutel'nosti a vyhlasuje , že na nejneviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, ani práva tretích osôb, okľem vecného bľemenapodľa s 22 a násl' zákona č' 79/1957 Zb. o qýrobe, ľozvode a spotrebe elektriny(elektrizačný zákon) v spojení s $ 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z' o eneľgetike
a o zmene a doplnení niektoqých zákonov zriadeného podl'a zmluvy o znadení vecnéhobremena vpľospech spoločnosti Západos|ovenská distribučná, ä.S., IČo 36361 518, sosídlom Čulenova 6, 916 47 Bratistaiapodl'a geometrického plánu č. 4590508 s _ 5g/2í)l3vyhotoveného Geodetickou kanceláriou GEA, s.r.o. týkajúce sa elektľoeneľgetickéhozanadenia: lx22xkY VN linka č. 442 na trase Rz Král'ová nad Váhom - Vl043 Šaľa_ Z _1365/2013 _ č'z' l330ll3, GP 13/2016 zo dňa24.06.2016- R _ 209/2016 _ č.z. _ 1980/16.Kupujúci prehlasujú, Že stav nehnutel'nosti je im dobre známy atuto vstave akom stojía leží prebeľajú do svojho bezpodielového spoluvlastníctva.
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čl. vI.
Nadobudnutie vlastníctva

2

Vecno-pľávne účinky nadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúcich k nehnutel,nostinastanú dňom nadobudnutia pľávoplatnosti rozhodnutia katastľálneho odboru príslušnéhookľesného úľadu o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastľa nehnuteľností.
Zmluvné stľany beru na vedomie, Že podpísaním tejto Zmluvy sú svojimi zmluvnýmipľejavmi viazané až d'o právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru príslušného
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okľesného úľadu o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, tj.
nemôžu od tejto Zmluvy odstúpiť bez preukázania závažného porušenia tejto Zmluvy
druhou Zmluvnou stľanou.
Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnút' si navzájom súčinnosť na odstránenie dôvodu,
pre ktorý nebol návrh na vklad vlastníckeho práva podl'a tejto Zmluvy povolený a to najmä
uzavieť dodatok k tejto Zmluve, aby bolo možné vklad Zmluvy do katastľa nehnutel,ností
čo najskôr povolit'.
Zmluvné stľany sa výslovne dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva v pľospech
Kupujúcich na základe tejto Zmluvy podá katastrálneho odboru okresneho úradu v Šali
najneskôr do 10 dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a zaplatenicelej kúpnej ceny
výlučne Predávajúci.
Pľedávajúci sa zaväzuje poskytnút' Kupujúcim všetku potľebnú súčinnost, pri pľevode
vlastníckeho práva k nehnutel'nosti, ktoľá spočíva najma v informovaní Kupujúcich
o všetkých podstatných skutočnostiach s pľevodom súvisiacich, ako aj Vo vykoňaní
všetkých úkonov potrebných na realizétciu predmetného pľevodu.
V prípade, ak by katastrálny odboľ okľesného úradu v Šali ľozhodol o zamietnutí návrhu
na vklad, sú zmluvné stľany podľa 5 457 občianskeho zákonníka povinné vrátiť si
navzájom poskýnuté plnenia bezodkladne, najneskôr do l0 dní od pľĺvoplatnosti
uvedeného rozhodnutia.
Zm|uvné stľany sa dohodli ' že náklady spojené s vypľacovaním tejto Zmluvy ltadi
Pľedávajúci a spľávne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastľa
nehnuteľností budú hľadiť Kupujúci.

čl. VII.
ostatné dojednania

Kupujúci podpisom tejto Zm|uvy poskýujú súhlas Predávajúcemu na spracovanie svojich
osobných údajov vrozsahu uvedenom vúvodných ustanoveniach tejto Zmluvy, čo je
nevyhnutné pľe riadnu identifikáciu Kupujúcich na účely plnenia tejto Zmluvy, a to počas
trvania tejto Zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov
vzniknutých na základe tejto Zmluvy a uplynutím archivačnej doby. Po uvedenom období
budú osobné údaje Kupujúcich z informačných systémov Predávajúceho zlikvidované.
Kupujúci môŽu kedykol'vek odvolať svoj súhlas po vyrovnaní všetkých záväzkov.
Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celej Zmluvy a osobných údajov v ľozsahu mena
a priezviska' Povinnosť Zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia $ 5a zátkona č. 2ll/200o
Z'z' o slobodnom prístupe k infoľmáciám ao Zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v platnom zneni.
Kupujúci splnomocňujú Pľedávajúceho na všetky pľávne úkony súvisiace s vkladoqinn
konaním veden;im katastráln)ľn odboľom okľesného úradu Šaľa, pod číslom konania,
ktoré bude pridelené tejto Zmluve. Najmä ho splnomocňujú na vypľacovanie dodatkov
k tejto Zmluve a ich podpísanie v jeho mene' ak katastľálny odboľ okľesného úradu v Šali,
preruší konanie a dodatok sa bude týkat' zmiennutných k tomu, aby sa uskutočnil vklad
vlastníckeho práva. Kupujúci splnomocňujú Predávajúceho, aby ich v tejto právnej veci
zastupoval, aby vykonával všetky úkony, podával návľhy a Žiadosti a op.arrné pľostriedky,
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vzdával sa ich, a to všetko aj vtedy, ked'je podľa pľávnych predpisov potľebné osobitné
splnomocnenie. Predávajúci toto splnomocnenie prijíma.

čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

Táto Zm|uva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmluvných stľán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke mesta Šaľa. o nadobudnutí
účinnosti tejto Zmluvy bude Pľedávajúci bezodkladne informovať Kupujúcich.
Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupľavené, sa riadia
príslušn;ými ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných pľávnych predpisov
platných na'Územi Slovenskej ľepubliky.
Zmluvné stľany sa zaväzaju urovnat' všetky Spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou
predovšetkým dohodou.
Ak by niektoľé ustanovenie tejto Zm|uvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tjnn
dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim účelu, ktoľý Zm|uvne strany
sledovali v čase podpisu tejto Zmluvy.
Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) ľovnopisoch, zktoých každý má platnosť
originálu, z toho dve (2) vyhotovenia pľe Predávajúceho, dve (2) vyhotovenia pre
katastrálny odbor okľesného úradu v Šali a dve (2) vyhotovenie pre Kupujúcich.
Táto Zmluva bola uzavretá slobodne aváŽne. Zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok, nie je v rozpore s dobrými mľavmi ani so zásadami
poctivého obchodného styku. Zm|uvné stľany si Zmluw pľečítali, jej obsahu porozumeli
anaznak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
Zm|uvné stľany podpisom tejto Zm|uvy zároveň potvrdzujú, Že sú oprávnení s jej
predmetom disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme,
pľejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne Zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená.

V Šali
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IKupujúci Predávajúci
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