
1

KUPNA ZN{LUV A č. 67 112021

uzatvorená v Zmysle ustan. $ 588 a násl. zákonač. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení

neskorších pľedpisov (ďalej len,,občiansky zákonník")

čl. I.
Zmluvné stľany

Predávajúci: Mesto Šal'a
Sídlo: Námestie Sv. Tľojice 7,92'ĺ 15 Šaľa

IČo: 00 306 185

DIČ: 2O2IO24O49, nie je platcom DPH
Zasťípený: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
(ďalej len,, Predávajúci" )

2. Kupujúca: Nikola Kubicová rod.

Naľodená:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
(ďalej len,, Kuptýúca" )
(Pľedcivajúci a Kupttjúca v ďaĺšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")

čl. n.
Úvodné ustanovenia

Predávajúci je ýlučným vlastníkom pozemku, parcela registľa CKN číslo 789/120 ostatná

plocha o ýmeľe 404 m2 v celosti, vedená katastrálnym odboľom okĺesného úradu Šaľa pre

obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1 (ďalej len,,nebnuteľnosť").

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 4l202I _X. zo dŤ,a23. septembra 202I bo| schválený

zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti pre Kupujúcu, ako aj lcupna cerra. V zrrrysle

uvedeného Zmluvĺé strany uzatvorili tuto lnipnu zmluvu (ďalej len,,Zmluvď').

čl. ilL
Pľedmet zmluvy

Pľedmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bližšie

špeciťrkovanej v č1. II. ods. 1 tejto Zmluvy z Pľedávajúceho na Kupujúcu, za podmienok

uvedených v tejto Zmluve.
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2 Pľedávajúci touto zmluvou predáva nehnutel'nosť Kupujúcej a Kupujúca ju kupuje do svojho
výlučného vlastníctva v 1/1 v pomeľe k celku za kúpnu cenu dohodnutú podľa článku IV.
tejto Zmluvy.

čl.Iv.
Kúpna cena a spôsob úhľady

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na kúpnej cene nasledovne vo výške 2780,,52 BUR,-
EUR (slovom: dvetisícsedemstoosemdesiat euľ a pät'desiat dva centov).

Kúpna cena je splatná do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy podľa čl. VIII.
ods. 1 tejto Zmluvy V pľospech bankového účtu Predávajúceho uvedeného v čl. I. tejto

Zmluvy s pouŽitím vaľiabilného symbolu 233001.

Po predloŽení dokladu o úhĺade celej kúpnej ceny bude v lehote do 10 dní podaný návľh
na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastľa nehnuteľností príslušnému
okľesnému úľadu na konanie o povolení vkladu vlastníckeho pľáva do katastľa nehnuteľností.

V prípade, Že kupna cena nebude uhradená v stanovenej lehote, ide o závažné porušeníe tejto

Zmluvy a Pľedávajúci má právo odstupiť od tejto Zm|uvy. Zm|uva sa týmto ruší
od začiatku. Písomné odstupenie od Zmluvy musí byt doručené druhej Zmluvnej strane.

čl. v.
Vyhlásenia zmluvných strán

Pľedávajúci oboznámil Kupujúcu so stavom nehnuteľnosti a vyhlasuje, Že na nej neviaznu
žiadne dlhy okľem vecného bľemena podľa $ 22 a násl. zákona č,. 7911957 Zb. o výľobe,
rozvode a spotľebe elektľiny (elektrizačný zákon) v spojení s $ 96 ods. 4 zíkona č.25l/2012
Z.z. o energetike a o Zmene a doplnení niektoých zákonov zriadeného podľa zmluvy
o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČo:
36361518, so sídlom Čulenova 6, 816 4] Bratis|ava podľa geometrického plánu č. 45905088 -

59l20l3 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou GEA, s.ľ.o. týkajúce sa elektľoeneľgetického

zaiadenia: Ix22kY VN linka č.442 na tľase Rz Kľáľovánad Váhom - V1043 Šaľa - Z-
136512013 - č. z.I330lI3, GP č. 1612016 zo dťn24.06.20T6 -R-209l20l6-č.z.-l980/|6.

Kupujúca prehlasuje, Že stav nehnuteľnosti je jej dobľe známy a túto v stave akom stoji aleži
pľebeľá do svojho ýlučného vlastníctva v IlI- ine v pomeľe k celku.

čl. vI.
Nadobudnutie vlastníctva

Vecno-právne účinky nadobudnutia vlastníckeho pľáva Kupujúcou k nehnuteľnosti nastanú

dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia katastľálneho odboru príslušného okresného
úradu o povolení vkladu vlastníckeho pľáva do katastra nehnuteľností.
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Zmluvné strany berú na vedomie' Že podpísaním tejto Zmluvy sú svojimi zmluvnými
prejavmi viazané až do právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru príslušného
okresného úľadu o povolení vkladu vlastníckeho pľáva do katastľa nehnuteľností, tj. nemôžu
od tejto Zm|uvy odstupiť bez preukázania závažného porušenia tejto Zmluvy dľuhou
Zmluvnou stľanou.

Zm|uvné strany sa zavázujú poskytnúť si navzájom súčinnosť na odstľánenie dôvodu,
pre ktoý nebol návrh na vklad vlastníckeho präva podl'a tejto Zmluvy povolený ato najmä
uzavneť dodatok k tejto Zm|uve, aby bolo možné vklad Zm|uvy do katastľa nehnuteľností
čo najskôr povoliť.

Zmluvné strany sa qýslovne dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho pľáva v pľospech
Kupujúcej na základe tejto Zmluvy podá katastrálneho odboru okľesného úľadu v Šali
najneskôr do 10 dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a zaplatení celej kúpnej ceny

ýlučne Predávajúci.

Pľedávajúci sa zavázuje poskytnúť Kupujúcej všetku potrebnú súčinnosť pri pľevode
vlastníckeho pľáva k nehnuteľnosti, ktoľá spočíva najmä v informovaní Kupujúcej o všetkých
podstatných skutočnostiach s pľevodom súvisiacich, ako aj vo vykonaní všetkých úkonov
potrebných na realizáciu predmetného pľevodu.

V prípade, ak by katastrálny odbor okľesného úradu v Šali rozhodol o zamietnutí návrhu
na vklad, sú zmluvné stľany podľa $ 457 občianskeho zákonníka povinné vľátiť si navzájom
poskytnuté plnenia bezodkladne, najneskôr do l0 dní od pľávoplatnosti uvedeného
rozhodnutia.

Zmluvné stľany sa dohodli, že náklady spojene s vypľacovaním tejto Zmluvy hľadí
Pľedávajúci a správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností budú hradiť Kupujúca.

čl. vII.
ostatné dojednania

Kupujúca berie na vedomie, že Predávajúci spracúva v zmysle nariadenia Európskeho
paľlamentu a ľady (EU) 20161679 z27. apn|a2016 o ochľane ýzickýchosôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorjrm sa zrušuje smemica 95l46lEs
(všeobecné nariadenie o ochĺane údajov) osobné údaje Kupujúcej v rozsahu stanovenom v
tejto Zmluve v rámci činností spojených so správou vlastného majetku Predávajúceho, po
dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vďahu za|oženého na základe tejto Zmluvy a následne na účely archivácie po dobu trvania
archivačnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o aľchívoch a ľegistratuľach a o
doplnení niektoých zákonov v platnom zneni. Spracúvanie osobných údajov Kupujúcej je v
súlade s čl. 6. ods. l písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov potrebné na plnenie
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tejto Zmluvy. Kupujúca zárovefi vyhlasuje, že za účelom uzavretia tejto Zmluvy pri
poskytnutí osobných údajov Predávajúcim bola dostatočne infoľmovaná o svojich právach
vyplývajúcich zo spľacúvania jej osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnút' v
súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných
skutočnostiach obsiahnutých V dokumente ,,Podmienky ochľany súkromia", s ktorého
obsahom sa Kupujúca pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámila. Kupujúca berie na vedomie
Že informácie o spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Predávajúceho:
www.sala.sk.

Kupujúci súhlasia so zverejnením celého zĺeniaZmluvy a osobných údajov v rozsahu mena a
priezviska. Povinnosť Zmluvu zverejnit'vyplyva Predávajúcemu Z ustanovenia $ 5a zétkona č.
2lll2000 Z.z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o Znene a doplnení niektoých zákonov
(zákon o slobode informácií) v platnom zneni.

Kupujúca splnomocňuje Predávajúceho na všetky pľávne úkony súvisiace s vkladoým
konaním vedeným katastrálnym odborom okľesného úľadu Šaľa' pod číslom konania, ktoré
bude pľidelené tejto Zmluve' Najmä ho splnomocňujú na vypracovanie dodatkov k tejto
Zmluve a ich podpísanie v jej mene, ak katastľálny odbor okĺesného úradu v Šali, preruší
konanie a dodatok sa bude týkat' zmien nutných k tomu, aby sa uskutočnil vklad vlastníckeho
práva. Kupujúca splnomocňuje Predávajúceho, aby ju v tejto pľávnej veci zastupoval, aby
vykonával všetky úkony, podával návrhy a Žiadosti a opľavné prostriedky,vzdáva| sa ich, a to
všetko aj vtedy, keď je podľa pľávnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie.
Predávajúci toto splnomocnenie prijíma.

čl. v[I.
Zá*erečné ustanovenia

Táúo Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch Zmluvných stľán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na internetovej stľánke mesta Šaľa. o nadobudnutí
účinnosti tejto Zmluvy bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúcu.

Zmluvné stľany súhlasia so zveľejnením tejto Zmluvy v rozsahu osobných informácií mena a
priezviska. Povinnost' Zm|uvu zverejnit' vyplyva z ustanovenia $ 5a zákona č,.2|I/200O Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o
slobode informácií) v platnom zneni.

Práva a povinnosti Zmluvných stľán touto Zmluvou ýslovne neupľavené, sa riadia
príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných
na uzemi S lovenskej republiky.

Zmluvné stľany sa zaväzlljú uľovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou
predovšetkým dohodou.
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Ak by niektoľé ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné stľany sú povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahľadiť novým, zodpovedajúcim účelu, ktory Zmluvné stľany sledovali v čase
podpisu tejto Zmluvy.

Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, zktoýchkaŽdý má platnosť originálu,
ztoho dve (2) vyhotovenia pre Pľedávajúceho, dve (2) vyhotovenia pre katastrálny odbor
okľesného úradu v Šali a jedno (1) vyhotovenie pre Kupujúcu.

Táto Zmĺuva bola uzavretá slobodne aváŽne. Zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne
neqýhodných podmienok, nie je v rozpore s dobými mravmi ani so zásadami poctivého
obchodného styku. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu poľozumeli a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Zmluvné stľany podpisom tejto Zmluvy zároveň potvrdzujú, že sú opľávnení s jej predmetom
disponovať bez obmedzenia, pľávny úkon je uľobený v pľedpísanej forme, pľejavy vôle sú
hodnoverné, dostatočne zronlmiteľné a ich zmluvná voľnost' nie je ničím obmedzená.

V Šali, I.1O.2O2I

Kupujúca Predávajúci

8.

..........ty..

Nikola Kubicová
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