
1

KUPNA ZN.{LUV A č.. 6951202I

vzatvolenáv zmysle ustan. $ 588 a násl. zákonač.4011964 Zb. občiansky zákonník v znení

neskoľších pľedpisov (ďalej len ',občiansky zákonník")

čl. I.

Zmiuvné strany

Predávajúci: Mesto Sal'a
Sídlo: Nám. Sv. Tľojice 7,-927 15 Šaľa

Zastípený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

tČo: 00 306 185

DIČ: 2021024049, nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
(ďalej len,, Predóvajúci " )

Kupujúci: Daniela Herencsáľová, rodená Heľencsáľová

Narodený:
Rodné číslo:
Trvale bytom: Čsl. aľmády IO20l2,927 OI Šaľa

Štátnapríslušnosť: Slovenskárepublika
(ďalej len,, Kupujúci " )
(Predávajúci a Kupujúci v ďalšom texte zmluvy spoločne aj ako ,,Zmluvné strany")

čl. n.
Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci je podielou-im spoluvlastníkom nehnuteľnosti - pozemku, parcely registra

CKN číslo 266'7l33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 168 m2, vedenej katastľálnym

odborom okľesného úradu Šaľa pľe obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č.

8938 vo velkosti spoluvlastníckeho podielu 2l5-in vpomere k celku. Pľedávajúci je ďalej

ýlučným vlastníkom nehnuteľností _ pozemku parc. CKN č' 2667146, zastavaná plocha

a nádvorie o výmeľe I m2 apozemku parc. CKN č.2667144, zastavaná plocha a nádvoľie

o výmeľe 3 m2, vedené katastrálnym odborom okľesného úĺadu Šaľa pre obec a katastrálne

územie Šaľa na LV č. 1 (ďalej spoločne aj ako ,,nehnuteľnosti").

2. - Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šaľ č. 4l2O2I _ IX. zo dŤn23. septembra 2021bol

zo stľany Pľedávajúceho schválený zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v pľospech

Kupujúceho z dôvodu hodného osobitného neteľa v súlade s ust. $ 9a ods. 8 písm. e)

zákoĺa č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zľteĺĺ neskoľších predpisov, vrátane lcupnej ceny.

V zmysle uvedených skutočností sa Zmluvné strany qýslovne dohodli na uzatvorení tejto

Kúpnej znluvy č,.6951202I (ďalej len ,,Zmĺuva").
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čl. III.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho pľáva k celým

spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnostiach bliŽšie špeciÍikovanych v čl. II. ods. 1

tejto Zmluvy (parc. CKN č' 2667133 vo veľkosti2l5-in vpomeľe kcelku, parc. CKN č.

2667146 vo veľkosti 1lI v pomere celku a parc. CKN č' 2667l44 vo veľkosti ll1 v pomere

k celku) zPredávajiceho na Kupujúceho do jeho výlučného vlastníctva, za poďmienok

ďalej uvedených v tejto Zmluve.

Pľedávajúci touto Zmluvou predáva svoje cele spoluvlastnícke podiely na

nehnuteľnostiach bliŽšie špecifikovaných v čl. II. ods. 1 tejto Zmluvy (parc. CKN č.

2667133 vo veľkosti 2l5-in vpomere kcelku, paľc. CKN č,. 2667146 vo veľkosti Lll
Vpomere celku aparc. CKN č. 2667l44 vo veľkosti lll v pomere k celku) Kupujúcemu
a Kupujúci ich v ľovnakom rozsahu kupuje do svojho rnýlučného vlastníctva za kúpnu cenu

dohodnutu podľa článku IV. tejto Zmluvy.

čl. ľ.
Kúpna cena a spôsob jej úhrady

Zm\uvné stľany sa výslovne dohodli na kúpnej cene 5150 EUR"/m2, tj. pľi celkovej výmere

spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti7t,2O m2 v celkovej ýške 391,60 EUR (slovom:

tristodeväťdesiatjeden eur a šesťdesiat centov).

Kúpna cena je splatná do l0 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy podl'a čl'
VIII. ods. 1 tejto Zmluvy v prospech bankového účtu Pľedávajúceho uvedeného v čl. I.
tejto Zmluvy s pouŽitím variabilného symbolu 233001.

Po pľedloŽení dokladu o úhľade celej kúpnej ceny bude vlehote do 10 dní podaný návľh

na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností príslušnému

okľesnému úradu na konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastľa

nehnuteľností.

V prípade, ak kupna cena nebude uhľadená v stanovenej lehote, ide o závažné porušenie

tejto Zmluvy a Predávajúci má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Zmluva sa tým ruší

od začiatku. Písomné odstupenie od Zmluvy musí byť doručené druhej Zmluvnej strane na

poslednú známuadresu.

čl. v.
Vyhlásenia zmluvných strán

Predávajúci oboznámil Kupujúceho so stavom nehnuteľností a oboznámil ho so

skutočnosťou, Že cez nehnutel'nosti môŽu prechádzať vedenia a prípojky inŽinieľskych

sietí, pľičom tieto nie sú zapisané ako vecné práva v katastri nehnuteľností. Pľedávajúci

vyhlasuje, Že okľem skutočností uvedených vpredchádzajúcej vete na nehnuteľnostiach
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neviaznu Žiadne vecné bremená, dlhy, ani práva tľetích osôb. Kupujúci tieto informácie
berie na vedomie azaväzuje sa ich nerozporovat'.

Kupujúci vyhlasuje, že stav nehnuteľností je mu dobre známy z obhliadky na mieste
samom a na túto v stave akom stojí a ležipreberá do svojho vlastníctva.

čl. vI.
Nadobudnutie vlastníctva

Vecno-právne účinky nadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúceho k nehnuteľnostiam
nastanú dňom nadobudnutia právoplatnosti ľozhodnutia katastľálneho odboru príslušného
okľesného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Zm|uvne strany beru na vedomie, Že podpísaním tejto Zm|uvy sú svojimi zmluvnými
prejavmi viazané ú do právoplatnosti ľozhodnutia katastrálneho odboru príslušného
okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho pľáva do katastľa nehnuteľností, tj.
nemôŽu od tejto Zmluvy odstúpiť bez preukázania závažného porušenia tejto Zmluvy
druhou Zmluvnou stranou.

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnút' si navzájom súčinnosť na odstránenie dôvodu,
pre ktoý nebol návrh na vklad vlastníckeho pľáva podľa tejto Zmluvy povolený, ato
najmä uzavriet' dodatok k tejto Zm|uve, aby bolo moŽné vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností podľa tejto Zmluvy čo najskôr povoliť.

Zmluvné strany sa ýslovne dohodli, Že návrh na vklad vlastníckeho pľáva v prospech
Kupujúceho na základe tejto Zmluvy podá katastľálnemu odboru okresného úradu v Šali
najneskôľ do 10 dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy azaplateni celej kúpnej ceny

ýlučne Pľedávajúci.

Predávajúci sa zaväzuje poskytnút' Kupujúcemu všetku potrebnú súčinnost' pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktorá spočíva najmä v infoľmovaní Kupujúceho
o všetkých podstatných skutočnostiach s prevodom súvisiacich, ako aj vo vykonaní
všetkých úkonov potrebných na rea|izáciu pľedmetného prevodu.

V pľípade, ak by katastľálny odbor okresného úradu v Šali rozhodol o zamietnutí návľhu
na vklad, sú Zmluvné strany podľa $ 457 občianskeho zákonníka povinné vľátiť si
navzájom poskytnuté plnenia bezodkladne, najneskôr do 10 dní od právoplatnosti
uvedeného rozhodnutia.

Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s vypracovaním tejto Zmluvy hľadí
Predávajúci a správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností bude hľadiť Kupujúci.
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čl. vII.
Ostatné dojednania

Kupujúci berie na vedomie, žePredávajúci ajeho spľostľedkovatelia spracúvajú vzmysle
nariadenia Euľópskeho parlamentu aľady (EU) 20161679 z 27. apn|a 2016 oochrane

ýzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov'
ktoým sa zrušuje smernica 95l46lBs (všeobecné naľiadenie o ochľane údajov) osobné

údaje Kupujúceho v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve v rámci činností spojených so

spľávou vlastného majetku Pľedávajúceho, po dobu nevyhnutne potľebnú ĺa zabezpečenie
práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzt'ahu zaloŽeného na zák|ade tejto Zmluvy
a následne na účely archivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.

39512002 Z.z. oaľchívoch aľegistrafuľach aodoplnení niektoých zákonov vplatnom
zneni. Spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je v súlade s čl. 6. ods. 1 písm. b)

všeobecného naľiadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie tejto Zmluvy. Kupujúci
zároveň vyhlasuje, Že za účelom uzavretia tejto Zmluvy pri poskýnutí osobných údajov
Predávajúcemu bol dostatočne informovaný o svojich pľávach vyplývajúcich Zo

spľacúvania svojich osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
zákonrými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkromiď', s ktoľého obsahom sa

Kupujúci pľed podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Kupujúci berie na vedomie že
infoľmácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľedávajúceho:
www.sala.sk.

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej Zmluvy a osobných údajov v ľozsahu mena
a priezviska. Povinnosť Zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $ 5a zákona č.2lI/2o00
Z.z. o slobodnom prísfupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon
o slobode informácií) v platnom zneni.

Kupujúci ýslovne splnomocňuje Predávajúceho na všetky právne úkony súvisiace s
vkladoým konaním vedeným katastrálnym odborom okľesného úradu v Šali, pod číslom
konania, ktoré bude pridelené tejto Zmluve. Najmä ho splnomocňuje na Vypracovanie
dodatkov k tejto Zmluve a ich podpísanie v jeho mene' ak katastrálny odbor okľesného
úľadu v Šali, pľeruší konanie a dodatok sa bude týkať zmien nutných k tomu, aby sa
uskutočnil vklad vlastníckeho pľáva. Kupujúci splnomocňuje Pľedávajúceho, aby ho v tejto

právnej veci zastupoval, aby vykonával všetky úkony, podával návrhy a Žiadosti a opravné
prostľiedky,vzdéxal sa ich, a to všetko aj vtedy, keď je podľa pľávnych predpisov potrebné

osobitné splnomocnenie. Pľedávajúci toto splnomocnenie pľijíma.

čl. vI[.
Záverečné ustanovenia

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke mesta Šaľa. o nadobudnutí
účinnosti tejto Zmluvy bude Predávajúci bezodkladne infoľmovat'Kupujúceho.
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2 Práva a povinnosti Zmluvných stľán touto Zmluvou ýslovne neupravené, sa riadia
príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonnika a ostatných pľávnych predpisov
platných na území Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa zavänlji urovnať všetky spoľy vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou
pľedovšetkým dohodou.

Ak by niektoľé ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zm|uvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne

neplatné ustanovenie nahľadiť noým, zodpovedajúcim účelu, ktoý Zmluvné strany

sledovali v čase podpisu tejto Zmluvy.

Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, zktoých kaŽdý má platnosť

originálu, z toho dve (2) vyhotovenia pre Pľedávajúceho, dve (2) vyhotovenia pľe
katastľálny odbor okresného úľadu v Šali a jedno (1) vyhotovenie pre Kupujúceho.

Täto Zmluva bola uzavretá slobodne avážne. Zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za
nápadne nernýhodných podmienok, nie je v rozpore s dobými mĺavmi ani so zásadami
poctivého obchodného styku. Zmluvné strany si Zmluvu pľečítali, jej obsahu porozumeli

anaznak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy zároveťl potvľdzujú, Že sú opľávnení s jej

predmetom disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme,
prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne ZÍonJmiteľne a ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená.

V Šali, f' 10 /'a/ /

Za Kupujúceho: Za Predávajúceho

/

Daniela Herecsáľová

a
-)

4.

5

6.

7

ľ

I

1

ĺ

Kúpna zmluva č' 6951202I
5/5


