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KUPNA ZM.LUY A

č,- 93412021

uzatvorená v zmysle ustan' $ 588 a násl. zákona č:. 40l1964 Zb. občíansky zákonník v znení
neskoľšíchpredpisov (ďalej len,,občiansky zákonník")
čI. I.

Zmluvné stľany
I

Pľedávajúci: Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Sídlo:
Zastupený: Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
00 306 185
lČo:
2O2lO24049, nie je platcom DPH
DIČ:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:

GIBASKBX

(ďalej len,, Pľedávajúci" )
,,

Kupujúci:

VladimíľRosypal, rod.

Narodený:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť:
a

manželka:

Zdenka Rosypalová, rod.

Narodená:

Rodné číslo:
obaja trvale bytom: Púítĺá608/1,927 01 Šaľa
Štátnapríslušnosť:Slovenskáľepublika
(ďalej len,, Kupujúci " )
(Prednajúci a Kupujúci v ďalšom texte zmluvy spoločne aj ako ,,Zmluvné strany")
čl. il.
Úvodné ustanovenia
1

2

Predávajúci je ýlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku, paľcely registra CKN číslo
1003, zastavaĺá plocha anádvorie oqimere 3262 Íŕ,vedenej katastrálnym odborom
okresného úradu Šaľapľe obec a katastrálne územie Šďa na LV č. 1.

ohľadom nehnuteľnosti uvedenej v č1. il. ods. 1 tejto Zm|uvy bol vyhotovený
Geometrický plrĺn č. 961202I, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa |9'08.202I, úradne
overený katastrálnym odborom okresného úradu Šaľadňa 30.08.2021 pod č. Gl42ol202|, vmrysle ktoľéhobola od uvedenej nehnuteľnosti odčlenená anovovyťvorená
parcela ľegistľa CKN číslo1003/3, zastavanáplocha anádvorie o qýmere 38 m2 (ďalej aj
ako ,,nehnuteľnosť").

J

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šalič,.5l202I _ XII. zo dňa 4. novembľa202l bolr
schválený anluvný odplatný prevod nehnuteľnosti pre Kupujúcich z dôvodu hodného
U5
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osobitného zreteľa vsúlade sust. $ 9a ods. 8 písm. e) zálkonač. |38l199l Zb' o majetku
obcí v znení neskoľšíchpľedpisov, vľátane kúpnej ceny. V zmysle uvedených skutočností
sa Zmluvné strany ýslovne dohodli na uzatvoľenítejto Kúpnej zmluvy č.934/2021 (d'alej

ĺen,,Zmluva").
čl. ilI.
Predmet zmluvy
1

2.

c

Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bližšie
špecifikovanej v čl. I[. ods. 2 tejto Zm|uvy v celosti zPredávajuceho na Kupujúcich do ich
qýlučnéhovlastníctva v reŽime ich bezpodielového spoluvlastníctva manŽelov, Za
podmienok ďalej uvedených v tejto Zmluvo
Pľedávajúci touto Zmluvou pľedáva nehnuteľnosť bliŽšie špecifikovanú v čl. II. ods. 2 tejto
Zm|uvy v celosti Kupujúcim a Kupujúci ju v rovnakom ľozsahu kupujú do svojho
qýlučnéhovlastníctva v ľeŽime ich bezpodielového spoluvlastnictva manŽelov za kupnu
cenu dohodnutú podľa článku IV. tejto Zmlwy.
čt. Iv.

Kúpna cena a spôsob jej úhľady
Zmluvĺéstľany sa rnýslovne dohodli na kúpnej cene lL EUR./m2, tj.pri celkovej výmeľe
38 m2 v celkovej výške 4l8,- EUR (slovom: štyristoosemnásť euľ).
2

a
-)

C;

Kúpna cena je splatná do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnostitejto Zmluvy podľa čl
VIII. ods. l tejto Zmluvy v prospech bankového účtuPľedávajúceho uvedeného v čl. I
tejto Zmluvy s pouŽitím variabilného symbolu 233001.
Po predloŽení dokladu o úhľade celej kúpnej ceny bude v lehote do 10 dní podaný návľh
na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností príslušnému
okresnému úradu na konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastľa
nehnuteľností.

4

V prípade, ak kúpna cena nebude uhľadená v stanovenej lehote, ide o závaŽné porušenie
tejto Zmluvy a Pľedéxajirci má pľávo odstupiť od tejto Zm|uvy. Zmluva sa tým ruší
od začiatku. Písomnéodsfupenie od Zmluvy musí bý'doručenédruhej Zmluvnej strane na
poslednú známuadľesu.
čl. V.

Vyhlásenia zmluvných stľán
I

Predávajúci oboznámil Kupujúcich so stavom nehnuteľnosti aoboznámi| ich so
skutočnosťou,že cez Ítu môžu prechádzať vedenia a prípojky inžinieľskych sietí, pričom
tieto nie sú zapísanéako vecné práva vkatastri nehnuteľností.Predávajúci vyhlasuje, Že
okľem skutočnostíuvedených vpredchádzajúcej vete na nehnuteľnosti neviaznu žíadne
2/s
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vecné bremená, dlhy, ani práva tľetíchosôb. Kupujúci tieto informácie beru na vedomie
a zaväzujúsa ich neľozporovat'.
2

Kupujúci vyhlasujú, že stav nehnuteľnosti je im dobre známy z obhliadky na mieste
Samom a túto v stave akom stoji a leŽí pľeberajúdo svojho ýlučnéhovlastníctva.
čl. VI.

Nadobudnutie vlastníctva
I

Vecno-právne účinkynadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúcich k nehnuteľnosti
nastanú dňom nadobudnutia právoplatnosti ľozhodnutia katastrálneho odboru príslušného
okresného úľadu o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastľa nehnuteľností.

2

-t

4.

5

€

6.

Zm|uvné stľany beru na vedomie, Že podpísanímtejto Zmluvy sú svojimi zmluvnými
pľejavmi viazané aŽ do pľávoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru príslušného
okresného úľaduo povolení vkladu vlastníckeho práva do katastľa nehnuteľností, tj.
nemôŽu od tejto Zmluvy odstupiť bez preukézania závažnóho porušenia tejto Zmluvy
druhou Zmluvnou stranou.
Zm|uvné stľany sa zavänljúposkýnúťsi navzájom súčinnosťna odstránenie dôvodu,
pre ktoý nebol návľh na vklad vlastníckeho práva podľa tejto Zmluvy povolený, a to
najmä uzavneť dodatok k tejto Zmluve, aby bolo možnévklad vlastníckeho pľáva do
katastľa nehnuteľností podľa tejto Zmluvy čo najskôľ povoliť.
Zmluvné stľany sa výslovne dohodli' že náwh na vklad vlastníckeho práva v prospech
Kupujúcich na základe tejto Zmluvy podá katastrálnemu odboru okresného úľadu v Šali
najneskôr do 10 dní po nadobudnutí účinnostitejto Zm|uvy azaplateni celej kúpnej ceny
výlučne Predávajúci.
Pľedávajúci sa zavänlje poskytnúťKupujúcim všetku potrebnú súčinnosťpri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti' ktorá spočívanajmä v informovaní Kupujúcich
o všetkých podstatných skutočnostiach s prevodom súvisiacich, ako aj vo vykonaní
všetkých úkonov potľebných na realizáciu predmetného pľevodu.

V pľípade,ak by katastľálny odboľ okľesného úľaduv Šalirozhodol o zamietnutí návrhu
na vklad, sú Zmluvné stľany podľa $ 457 občianskeho zákonníka povinné vrátiť si
navzájom poskýnuté plnenia bezodkladne, najneskôľ do l0 dní od pľávoplatnosti
uvedeného rozhodnutia.

7

Zmluvné stľany sa dohodli, že näk|ady spojené s vypracovaním tejto Zmlwy hraďi
Predávajúci a správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností budú hľadiť Kupujúci.
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čl. vII.

ostatné dojednania
I

?

Kupujúci beru na vedomie, že Predávajúci a jeho sprostredkovatelia spracúvajúv zmysle
nariadenia Euľópskeho parlamentu aľady (EU) 2016/679 z 27. apila 2016 oochrane
fyzických osôb pri spľacúvaníosobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov'
ktoým sa zrušuje smeľnica 95l46lEs (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) osobné
údaje Kupujúcich v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve v rámci činnostíspojených so
správou vlastného majetku Pľedávajúceho, po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie
práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu za|oženého na základe tejto Zmluvy
a následne na účelyaľchivácie po dobu trvania aľchivačnejdoby v súlade so zákonom č.
39512002 Z.z. o aľchívoch aľegistratuľach aodoplnení niektoých zákonov vplatnom
zneni. Spracúvanie osobných údajov Kupujúcich je v súlade s čl. 6. ods. l písm. b)
všeobecného nariadenia o ochrane údajov potrebné na plnenie tejto Zmluvy. Kupujúci
zároveÍl vyhlasujú, Že za účelomuzavretia tejto Zmluyy pľi poskýnutí osobných údajov
Predávajúcemu boli dostatočne informovaní o svojich právach vypl;ývajúcich Zo
spľacúvania svojich osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúťv súvislosti so
zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších ľelevantných skutočnostiach
obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochĺany súkľomia", s ktorého obsahom sa
Kupujúci pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámili. Kupujúci beru na vedomie že
informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľedávajúceho:
www.sala.sk.

}€

2

Zmluvné stľany súhlasia so zverejnením celej Zm|uvy a osobných údajov v rozsahu mena
a priezviska. Povinnosť Zmluvu zverejnit' vyplyva z ustanovenia $ 5a zélkona č.21l/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon
o slobode infoľmácií) v platnom znení.

J

Kupujúci výslovne splnomocňujú Pľedávajúceho na všetky pľávne úkony súvisiace s
vkladovým konaním vedeným katastľálnym odborom okresného úľaduv Šali,pod číslom
konania, ktoľébude pridelené tejto Zmluve. Najmä ho splnomocňujú na vypľacovanie
dodatkov k tejto Zmluve a ich podpísanie v ich mene, ak katastľálny odboľ okĺesného
úradu v Šali,prerušíkonanie a dodatok sa bude týkať zmien nutných k tomu, aby sa
uskutočnil vklad vlastníckeho práva. Kupujúci splnomocňuje Pľedávajúceho, aby ho v tejto
pľávnej veci zasfupoval, aby vykonával všetky úkony, podával návrhy a Žiadosti a opľavné
pľostriedky,vzdával sa ich, a to všetko aj vtedy, keďje podľa pľávnych pľedpisov potľebné
osobitné splnomocnenie. Predávajúci toto splnomocnenie prijíma.
čl. vilI.
Zá,ľerečnéustanovenia

I

Táto Zmluva nadobúda platnost'dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stľanami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na inteľnetovej striínke mesta Šaľa.
o nadobudnutí účinnostitejto Zmluvy bude Pľedávajúci bezodkladne informovať
Kupujúcich.
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2.

Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupľavené, sa riadia
príslušnýmiustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných pľávnych pľedpisov
platných na uzemi Slovenskej ľepubliky.
Zmluvné strany sa zavdzují uľovnaťvšetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou
pľedovšetkým dohodou.

J

4

I

neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy' Zmluvne stľany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahľadiť novým, zodpovedajúcim účelu'ktoý Zmluvné stľany

Ak by niektoľéustanovenie tejto Zm\uvy bolo alebo sa stalo
sledovali v čase podpisu tejto Zmluvy.

I

l
I
I
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t

6.

7

Táto Zm\uva je vyhotovená v piatich (5) ľovnopisoch, zktoých kaŽdý má platnosť
originálu, ztoho dve (2) vyhotovenia pľe Predávajúceho,dve (2) vyhotovenia pre
katastrálny odboľ okresného úľadu v Šalia jedno (l) vyhotovenie pre Kupujúcich.
Táto Zmluva bola uzavretá slobodne aväŽne. Zm|uva nie je uzavretä v tiesni ani za
nápadne neýhodných podmienok, nie je v rozpore s dobými mravmi ani so zásadami
poctivého obchodného styku. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli
anaznak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Zmlwĺéstrany podpisom tejto Zmluvy zároveň potvľdzujú, Že sú oprávnení

jej

pľedmetom disponovať bez obmedzeĺia, právny úkon je urobený vpredpísanej forme,
prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočÍe Zľozltmitel'né a ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená.

V Šali'
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Za Predávajúceho
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Vladimíľ Rosypal

primátoľ

Zdenka Rosypalová
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