rÚľľa ZMLUvA

č. 932/2021
uzatvorená v zmysle ustan. $ 588 a násl. zákonač. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení
neskoľšíchpredpisov (ďalej len,,občiansky zákonník")
čl. I.
Zmluvné strany
I

Pľedávajúci: Mesto Šal'a
Sídlo:
Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Zastípený: Mgr. Jozef Belic!ý, primátormesta
IČo:
00 306 185
DIČ:
2O2I024O49, nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK82 0900 0000 00512430 6282

IBAN:
BIC:

GIBASKBX
(ďalej len,, Predávajúci " )

2.

Kupujúci:

Ing. Dezideľ Rehák, ľod.

Naľodený:
Rodné číslo:

Štátnapľíslušnosť:
Slovenskárepublika
a manželka:
Mgr. Zdenka Reháková, ľod.
Naľodená:
Rodné číslo:

obaja trvale bytom: Nívy 1462/5,g27 05 Šaľa
Štátnapľíslušnosť:
Slovenskárepublika
(ďalej len,, Kupujúci " )
(Predávajúci a Kupujúci v ďalšom texte zmluvy spoločne aj ako ,,Zmluvné strany")
čl. il.

Úvodné ustanovenia
1

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti - pozemku, paľcely registľa CKN číslo
348Ol53, zastavaná plocha a nádvoľie o výmere 62 m2, vedená katastľálnym odborom

okľesného uradu Šaľapre obec a katastrálne územie Šaľana
k celku) (ďalej aj ako ,,nehnuteľnosť").
,)

LV č. I 0l1

V pomere

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šalič. 5l2o2l _ X. zo dňa 4. novernbra 2O2l bol
schválený zĺrluvný odplatný prevod nehnuteľnosti pľe Kupujúcich z dôvodu hodného
osobitného zreteľa vsúlade sust. $ 9a ods.8 písm. e) zĺíkonač. 138/199I Zb. omajetku
obcí v znení neskorších predpisov, vľátane kúpnej ceny. V zĺrrysle uvedených skutočností
sa Zmluvné strany ýslovne dohodli na uzatvorení tejto Kúpnej zĺlluvy č.9321202I (ďalej
Ien,,Zmluva").
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čl. ilI.
Pľedmet zmluvy
1

2

Pľedmetom tejto Zmluvy je odplatný pľevod vlastníckeho pľáva k nehnuteľnosti bliŽšie
špecifikovanej v čl. II. ods. 1 tejto Zmluvy v celosti zPredávajúceho na Kupujúcich do ich
výlučnéhovlastníctva v ľeŽime ich bezpodielového spoluvlastníctva manŽelov, Za
podmienok ďalej uvedených v tejto Zmluve.
Predávajúci touto Zmluvou pľedáva nehnuteľnost'bližšie špecifikovanú v čl. II. ods. 1 tejto
Zm|uvy v celosti Kupujúcim a Kupujúci ju v ľovnakom rozsahu kupujú do svojho
výlučnéhovlastníctva v režime ich bezpodielového spoluvlastnictva manželov za kúpnu
cenu dohodnutú podľa článku IV. tejto Zmluvy.

čl.Iv.
Kúpna cena a spôsob jej úhľady
I

Zm|uvné strany sa výslovne dohodli na kupnej cene 11 EUR./m2, tj. pri celkovej
62 m2 v celkovej ýške 682,- EUR (slovom: šesťstoosemdesiatdva eur).

ýmere

2

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

J

Po predloŽení dokladu o úhľade celej kúpnej ceny bude v lehote do l0 dní podaný návľh
na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností príslušnému
Okľesnémuúradu na konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností.

4

V prípade, ak kúpna cena nebude uhĺadená v stanovenej lehote, ide o závažné porušenie
tejto Zmlwy a Predávajúci má právo odstupiť od tejto Zm|uvy. Zrnluva sa tým ruší
od začiatku. Písomnéodstúpenie od Zmluvy musí byt doručenédruhej Zmluvnej stľane na
poslednú známu adľesu'
čt. v.

Vyhlásenia zmluvných strán
I

2

Pľedávajúci oboznámil Kupujúcich so stavom nehnuteľnosti a vyhlasuje, že na nej
neviaznu žiadne vecné bremená, dlhy, ani práva tretích osôb. Kupujúci tieto informácie
beru na vedomie azaväzuj'Ú sa ich neľozporovať.

Kupujúci vyhlasujú, Že stav nehnuteľnosti je im dobre známy z obhliadky na mieste
Samom a tuto v stave akom stoji a ležípreberajú do svojho ýlučnéhovlastníctva.
čl. vI.

Nadobudnutie vlastníctva
I

Vecno-pľávne účinkynadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúcich k nehnuteľnosti
215
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nastanú dňom nadobudnutia právoplatnosti ľozhodnutia katastľálneho odboru príslušného
okľesnéhoúľaduo povolení vkladu vlastníckeho pľáva do katastra nehnuteľností.
2

Zm|uvné stľany beru na vedomie, Že podpísanímtejto Zmluvy sú svojimi zmluvnými
prejavmi viazane až do právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru príslušného
okľesnóho úradu o povolení vkladu vlastníckeho pľáva do katastľa nehnuteľností, tj.
nemôŽu od tejto Zm|uvy odstúpiť bez preukázania závažnéhoporušenia tejto Zmluvy
druhou Zmluvnou stranou.

J

Zmluvĺéstrany sa zaväzujúposkytnúťsi navzájom súčinnost'na odstránenie dôvodu,
pľe ktoý nebol návrh na vklad vlastníckeho práva podľa tejto Zmluvy povolený, ato
najmä uzavieť dodatok k tejto Zmluve, aby bolo moŽné vklad vlastníckeho pľáva do
katastľa nehnuteľností podľa tejto Zmluvy čo najskôľ povoliť.

4

5

6.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, Že návrh na vklad vlastníckeho práva v pľospech
Kupujúcich na základe tejto Zmlvry podá katastrálnemu odboru okľesného úľaduv Šali
najneskôr do l0 dní po nadobudnutí účinnostitejto Zmluvy azaplateni celej kupnej ceny
výlučne Predávajúci.
Predávajúci sa zavänlje poskytnúťKupujúcim všetku potrebnú súčinnosťpľi pľevode
vlastníckeho prŕlva k nehnuteľnosti, ktoľá spočívanajmä v infoľmovaní Kupujúcich
o všetkých podstatných skutočnostiach s prevodom súvisiacich, ako aj vo vykonaní
všetkých úkonov potrebných na rcalizáciu predmetného prevodu.

V prípade, ak by katastrálny odboľ okresného úradu v Šaliľozhodol o zamietnutí návrhu
na vklad, sú Zmluvné strany podľa $ 457 občianskeho zákonníka povinné Vľátiť si
navzájom poskýnuté plnenia bezodkladne, najneskôr do l0 dní od právoplatnosti
uvedeného rozhodnutia.

7

Zmluvné strany sa dohodli, Že náklady spojené S vypľacovaním tejto Zmluvy hľadí
Predávajúci a spľávne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastľa
nehnuteľností budú hľadiťKupujúci.
čl. vil.

Ostatné dojednania
I

Kupujúci beru na vedomie, Že Predŕxajúcia jeho sprostľedkovatelia spracúvajúv zmysle
nariadenia Euľópskeho parlamentu aľady (EU) 20161619 z 27. apnla 2016 oochľane
ýzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktoým sa zrušuje smernica 95l46lEs (všeobecnénariadenie o ochrane údajov) osobné
údaje Kupujúcich v ľozsahu stanovenom v tejto Zmluve v rámci činnostíspojených so
spľávou vlastného majetku Predávajúceho, po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie
práv apovinností vyplývajúcich zo zmluvného vďahuza|oženého nazáklade tejto Zmluvy
a následne na účelyarchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so zákonom č.
39512002 Z.z. o archívoch aregistľatúrach aodoplnení niektoých zákoĺov vplatnom
znení' Spracúvanie osobných údajov Kupujúcich je v súlade s čl. ó. ods. 1 písm. b)
3ls
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všeobecnéhonariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie tejto Zmluvy. Kupujúci
zároveň vyhlasujú, Že za účelomuzavretia tejto Zmluvy pri poskytnutí osobných údajov
Predávajúcemu boli dostatočne informovaní o svojich právach vyplývajúcich zo
spracúvania svojich osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnúťv súvislosti so
zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach

obsiahnutých v dokumente ,'Podmienky ochľany súkľomiď', s ktoľého obsahom sa
Kupujúci pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámili. Kupujúci beru na vedomie že
informácie o spľacovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Predávajúceho:
www.sala.sk.

2.

a
-)

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej Zmluvy a osobných údajov v ľozsahu mena
a pľiezviska. Povinnosť Zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $ 5a zákona č.21I/2o00
Z.z. o slobodnom prístupe k informácitlm a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon
o slobode informácií) v platnom znení.

Kupujúci ýslovne splnomocňujú Predávajúceho na všetky pľávne úkony súvisiace s
vkladoqým konaním vedeným katastrálnym odborom okľesného úradu v Šali,pod číslom
konania, ktore bude pridelené tejto Zmluve. Najmä ho splnomocňujú na vypľacovanie
dodatkov k tejto Zmluve a ich podpísanie v ich mene, ak katastľálny odboľ okresného
úradu v Šali,pľerušíkonanie 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
pľostriedky,vzdával sa ich, a to všetko aj vtedy, keď je podľa pľávnych predpisov potrebné
osobitné splnomocnenie. Pľedávajúci toto splnomocnenie prijíma.
čl. VIII.

Záxerečné ustanovenia
1

Táto Zmlllva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stľanami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke mesta Šaľa.
o nadobudnutí účinnostitejto Zm|uvy bude Pľedávajúci bezodkladne informovať
Kupujúcich.

2.

Práva a povinnosti Zmluvných stľán touto Zmluvou výslovne neupravené, sa riadia
pľíslušnýmiustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov
platných na územíSlovenskej ľepubliky.

,'
i

J

Zmluvné strany sa zavázuji urovnať všetky Spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou
predovšetkým dohodou.

4

Ak by

niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zm|uvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť noým, zodpovedajúcim účelu,ktoý Zmluvne strany
sledovali v čase podpisu tejto Zmluvy.
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5

Táto Zm|uva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, zktoých kaŽdý má platnosť
originálu, z toho dve (2) vyhotovenia pľe Predávajúceho, dve (2) vyhotovenia pľe
katastrálny odbor Okresného úradu v Šalia jedno (1) vyhotovenie pre Kupujúcich.

6

7

Táto Zm|lva bola uzawetá slobodne avážne. Zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za
nápadne nernýhodných podmienok, nie je v rozpore s dobými mľavmi ani so zásaďami
poctivého obchodneho styku. Zmlwné strany si Zmluvu pľečítali,jej obsahu poľozumeli
a na zĺak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy zéltoveň potvľdzujú, Že sú oprávnení s jej
predmetom disponovať bez obmedzenía, právny úkon je urobený v predpísanej forme,
prejavy vôle sú hodnovemé, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená.

V Šali,..

Za Kupujúceho

Ing. Dezider Rehák

n rĺ.hll
Za Predávajúceho

Jozef

Mgľ. Zdenka Reháková
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