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rÚľľa ZnĺLIJv A č. g30 l202l
uzatvorená v zmysle ustan. $ 588 a násl. zákon a é. 40/1964 Zb. občiĺrnskyzákonník v znení
neskoľšíchpľedpisov (ďalej len,,občiansky zákonník,.)
čl. I.

Zmluvné stľany
1.

Predávajúci:
Sídlo:
Zasttlpený:

lČo:
DIČ:

Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
00 306 185
2O2IO24049, nie je platcom DPH

IBAN:
BIC:

GIBASKBX

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282
(ďalej len,, Predávajúci " )

2

Kupujúci:

MUDľ. ondrej Hajdúk, rod.

Naľodený:
Rodné číslo:
Trvale

bytom:

Kráľová nad Váhom 5IO,925 91 Kľáľová nad Váhom

Štátnapríslušnosť:Slovenskáľepublika

(ďalej len,, Kupujúci " )
(Predávajúci a Kupujúci v ďalšom texte zmluvy spoĺočneaj ako ,,Zmluvné strany")
čl. II.

Úvodné ustanovenia
I

Pľedávajúcíje výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku, paľcely registra CKN čís1o
3480/54, zastavaná plocha a nádvorie o qýmere 6 m2, vedená katastrálnym odborom

okľesného úradu Šaľapre obec

katastrálne územie Šaľana
k celku) (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosť").
')

a

LV č. 1 (l/1

v pomere

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šahč,. 5/202I - VIII. zo din4. novembra2O2l bo|
schválený zmluvný odplatný prevod nehnuteľností pľe Kupujúceho z dôvodu hodného
osobitného neteľa v súlade s ust. $ 9a ods. 8 písm. e) zŕú<oĺač. I38llgg1 Zb. o majetku
obcí v zneni neskorších predpisov, vľátane kupnej ceny. V zmysle uvedených skutočností
sa Zmluvné strany ýslovne dohodli na uzatvorení tejto Kúpnej zrĺú;rvyč. g30l2O2I (ďatej
len,,Zmluva").
čl. ilI.

Predmet zmluvy
I

Predmetom tejto Zmluvy

Kúpna zmluva

č,. 930/202I

je

odplatný prevod vlastníckeho práva

k

nehnuteľnosti

u5

bliŽšie špecifikovanej v

čl. il. ods. 1 tejto Zm|uvy v celosti

z Pľedávajúceho na
Kupujúceho do jeho v'ýlučnéhovlastníctva, za podmienok ďalej uvedených v tejto Zmluve.

2

Pľedávajúci touto Zmluvou predáva nehnuteľnost'bliŽšie špecifikovanú v čl. II. ods.

Kupujúci ju v rovnakom ľozsahu kupuje do
qýlučnéhovlastníctva za kúpnu cenu dohodnutu podľa článku IV. tejto Zm|uvy.

Zmluvy v celosti Kupujúcemu

a

l

tejto
svojho

čl. Iv.
Kúpna cena a spôsob jej úhľady
1

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na kúpnej cene 11 EUR/m2, tj. pľi celkovej výmeľe 6
m2 v celkovej qýške 66,- EUR (slovom: šesťdesiatšesťeur).

2

Kúpna cena je splatná do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnostitejto Zmluvy podľa čl
VIII. ods. 1 tejto Zmluvy v prospech bankového účtuPredávajúceho uvedeného v čl. I
tejto Zmluvy s pouŽitím variabilného symbolu 233001.

J

Po predloŽení dokladu o úhľade celej lnipnej ceny bude v lehote do 10 dní podaný návľh
na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastľa nehnuteľností príslušnému
okĺesnémuúradu na konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.

4.

V pľípade,ak kupna cena nebude uhĺadená v stanovenej lehote, ide o závažné porušenie
tejto Zmluvy a Pľedávajúci má právo odstupiť od tejto Zm|uvy. Zm|uva sa tým ruší
od začiatku. Písomnéodstupenie od Zmluvy musí byt'doručenédruhej Zmluvnej strane na
poslednú známu adľesu.
čl. v.

Vyhlásenia zmluvných stľán
1

2

Predávajúci oboznámil Kupujúceho so stavom nehnuteľnosti a vyhlasuje, Že na nej
neviaznu žiadne vecné bremená, dlhy, ani práva tľetích osôb. Kupujúci tieto informácie
berie na vedomie azaväzuje sa ich nerozpoľovať.

Kupujúci vyhlasuje, Že stav nehnuteľnosti je mu dobľe známy z obhliadky na mieste
samom a tuto v stave akom stojí a leŽí pľebeľá do svojho ýlučnéhovlastníctva.
čl. vI.
Nadobudnutie vlastníctva

1

2.

,.]

Vecno-právne účinkynadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúceho k nehnuteľnosti
nastanú dňom nadobudnutia pľávoplatnosti ľozhodnutia katastrálneho odboru príslušného
okľesnéhoúradu o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Zmhxné strany beru na vedomie, Že podpísanímtejto Zmluvy sú svojimi zmluvnými
pľejavmi vĺazanéaŽ do právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru príslušného
okľesného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností, t.j.
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nemôŽu od tejto Zmluvy odstúpiťbez pľeukázania závažneho porušenia tejto Zmluvy
druhou Zmluvnou stranou.
J

4

Zmluvné stľany sa zavázujú poskytnúťsi navzájom súčinnosťna odstránenie dôvodu'
pre ktoý nebol návľh na vklad vlastníckeho práva podl'a tejto Zmluvy povolený, ato
najmä uzavneť dodatok k tejto Zm|uve, aby bolo moŽné vklad vlastníckeho pľáva do
katastľa nehnuteľností podľa tejto Zmluvy čo najskôľ povolit'.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho pľáva v prospech
Kupujúceho na zák|ade tejto Zmluvy podá katastľálnemu odboru okresného úradu v Šali
najneskôr do 10 dní po nadobudnutí účinnostitejto Zm|uvy azap|ateni celej kúpnej ceny

ýlučne Predávajúci.
5

Pľedávajúci sa zavänlje poskytnúť Kupujúcemu všetku potrebnú súčinnosťpľi prevode
vlastníckeho pľáva k nehnuteľnosti, ktorá spočívanajmä v inťoľmovaníKupujúceho
o všetkých podstatných skutočnostiach sprevodom súvisiacich, ako aj vo vykonaní
všetkých úkonov potrebných na realizáciu predmetného prevodu.

6.

V prípade, ak by katastrálny odboľ okresného úradu v Šalirozhodol o zamietnutí návrhu
na vklad, sú Zmluvné strany podľa $ 457 občianskeho zákonníka povinné vrátiť si
navzájom poskýnuté plnenia bezodkladne, najneskôr do 10 dní od právoplatnosti
uvedeného rozhodnutia.

7

Zm|uvné strany sa dohodli, že nák|ady spojené s vypracovaním tejto Zmluvy hradi
Pľedávajúci a správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho prŕĺvado katastľa
nehnuteľností bude hradiť Kupujúci.

čl. vII.
ostatné dojednania
I

Kupujúci berie na vedomie, žePredávajúci a jeho spľostredkovatelia spľacúvajúv zmysle
nariadenia Európskeho parlamentu arady (EU) 20161679 z 27. apnla 2016 oochrane
fyzických osôb pľi spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktoým sa zrušuje smemica 95l46lBs (všeobecnénariadenie o ochľane údajov) osobné
údaje Kupujúceho v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve v ľámci činnostíspojených so
správou vlastného majetku Pľedávajúceho, po dobu nevyhnutne potľebnú na zabezpečenie
práv a povinností vyplývajúcichzo zmluvného vďahtlzaloŽeného nazáklade tejto Zmluvy
a následne na účelyaľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.
395/2002 Z.z. o archívoch aľegistraturach aodoplnení niektoých ziĺkonov vplatnom
znení. Spľacúvanieosobných údajov Kupujúceho je v súlade s čl. ó. ods. 1 písm. b)
všeobecného nariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie tejto Zmluvy. Kupujúci
zŕroveň vyhlasuje, že za účelomuzavretia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov
Predávajúcemu bol dostatočne infoľmovaný o svojich právach vyplývajúcich zo
spracúvania svojich osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúťv súvislosti so
zäkonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach
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3/s

obsiahnutých v dokumente ,,Podmienky ochľany súkľomia", s ktorého obsahom sa
Kupujúci pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. Kupujúci berie na vedomie že
informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Pľedávajúceho:
www.sala.sk.
2

Zm|uvné stľany súhlasia so zverejnením celej Zm|uvy a osobných údajov v rozsahu mena
a priezviska. Povinnosť Zmluvu zveľejnit' vyplyva z ustanovenia $ 5a zákona č.2lll2o00
Z.z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon
o slobode infoľmácií) v platnom zneni'

J

Kupujúci ýslovne splnomocňuje Predávajúceho na všetky právne úkony súvisiace s
vkladoým konaním vedeným katastľálnym odborom okľesného úľaduv 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
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
právnej veci zastupoval, aby vykonával všetky úkony, podával návľhy a Žiadosti a opravné
prostriedky,vzdával sa ich, a to všetko aj vtedy, keď je podľa právnych predpisov potľebné
osobitné splnomocnenie. Predávajúci toto splnomocnenie prijíma.
čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

1

2

Táto Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na intemetovej stľánke mesta Šaľa.
o nadobudnutí účinnostitejto Zmluvy bude Predávajúci bezodkladne informovat'
Kupujúceho.

Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené' sa riadia
príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonnika a ostatných právnych predpisov
platných na'Územi Slovenskej republiky.

J

Zmluvné strany sa zaväzuji uľovnaťvšetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou
predovšetkým dohodou.

4.

Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo

5

6

neplatným, nebudú tým
ostatné
dotknuté
ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahĺadiťnoým, zodpovedajúcim účelu,ktoqý Zmluvĺéstľany
sledovali v čase podpisu tejto Zmluvy'

Táto Zm|uva je vyhotovená v piatich (5) ľovnopisoch, zktoých každý má platnosť
originálu, z toho dve (2) vyhotovenia pre Pľedávajúceho, dve (2) vyhotovenia pre
katastrálny odbor okresného úradu v Šalia jedno (l) vyhotovenie pre Kupujúceho.
Táto Zmluva bola uzawetá slobodne avážne. Zm|uva nie je uzavretá v tiesni ani za
nápadne neýhodných podmienok, nie je v rozpore s dobými mravmi ani so zásadami
4/5

,1

Kúpna zmluva č. 9301202l

poctivého obchodného styku. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli
anaznak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
7

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy zároveň potvrdzujú, Že sú oprávnení s jej
predmetom disponovať bez obmedzenia, pľávny úkon je uľobený v pľedpísanej foľme,
prejavy vôle sú hodnovemé, dostatočne ztonlmiteľnéa ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená.

.(! (! /:t

V Šali,

Za Kupujúceho

/
Za Predávajúceho

t

*
*

*
*

x-

*

MUDr. Ondrej Hajdúk

Kúpna zmluva č. 930/202I

Jozef
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