
I KUPNA ZMLUVA č. 93812021

Uzatvorená V Zmysle ustan. $ 588 a násl. zákona č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,občiansky zákonník")

čl. I.
Zmluvné strany

Pľedávajúci: Mesto Šal'a
Sídlo: Námestie Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
lČo: 00 306 185

DIČ: 2O2l024O49, nie je platcom DPH
Zastipený: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a's.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282
BIC: GIBASKBX
(d'aĺej len,, Predávajúci" )
Kupujúci: DAVIPo s.r.o.

Zapisaný v obchodnom ľegistri okľesného súdu Trnava,
oddiel Sľo, vloŽka č.29044lT

Sídlo : orechová 408/24,927 Ol Šaľa
Štatutárny zástupca: JUDr. Viliam Pogran, konateľ
IČo: 46 584IO2
(ďalej len,, Kupujúci " )
(Predávajúci a Kupujúci v d'alšom texte spoĺočne ako ,,Zmluvné stľany")

čl. II.
Úvodné ustanovenia

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností paľc. č. 2026/4, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 68 m2 , parc. č. 2026125, zastavaná plocha a nádvorie o ýmere l 1 9

m2, patc. č.2026126, zastavaná plocha anádvorie ovýmere 11 m2, paľc. č. 2O9ll3O,
zastavaná plocha anádvorie ovýmere l07 m2, parc. č. 2O91l42, zastavaná plocha
a nádvorie o výmeľe 12 m2, vedené katastľálnym odborom okľesného úradu Šaľa pre obec
a katastľálne územie Šaľa na LV č. 1 (ďalej len,,nehnuteľnosti").

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 5l202I - XXI. zo dňa 4. novembra 2021 bol
schválený zm|uvný odplatný prevod nehnuteľností pre Kupujúceho, ako aj lĺupna cena.

V zmysle uvedeného Zmluvné stľany uzatvorili túto kúpnu zmluvu (ďalej len,,Zmluvď').

čl. III.
Pľedmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam bliŽšie
špeciťrkovaných v čl' il. ods. 1 tejto Zmluvy z Pľedávajúceho na Kupujúceho, Za

podmienok uvedených v tejto Zmluve.
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2. Pľedávajúci touto zmluvou predáva nehnuteľnosti Kupujúcemu a Kupujúci ich kupuje do
svojho qýlučného vlastníctva vlll vpomere k celku za kúpnu cenu dohodnutu podľa
článku IV' tejto Zmluvy.

čl. ry.
Kúpna cena a spôsob úhrady

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na kúpnej cene nasledovne vo vyške 21044,68 EUR
(slovom: dvadsat'jedentisícštyridsaťštyľi eur a šest'desiatosem centov).

Kúpna cena je splatná do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy podľa čl'
VIII. ods. 1 tejto Zmluvy v prospech bankového účtu Predávajúceho uvedeného v čl. I.
tejto Zmluvy s pouŽitím variabilného symbolu 233001.
Po pľedloŽení dokladu o úhľade celej kúpnej ceny bude v lehote do 10 dní podaný návrh
na vklad vlastníckeho ptáva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností príslušnému
okľesnému úradu na konanie o povolení vkladu vlastníckeho ptáva do katastľa

nehnuteľností.
V prípade, Že kupna cena nebude uhĺadená v stanovenej lehote' ide o závaŽné porušenie
tejto Zmluvy a Pľedávajúci má pľávo odstupit' od tejto Zmluvy. Zmluva sa týmto ruší
od začiatku. Písomné odstupenie od Zmluvy musí byt'doručené druhej Zmluvnej strane.

čl. v.
Vyhlásenia zmluvných strán

Predávajúci oboznámil Kupujúceho so stavom nehnuteľnosti a vyhlasuje, Že na nej neviaznu
žiadne dlhy, vecné bľemená, ani práva tretích osôb okrem vecného bľemena k pozemku
parc. č. 209Il30 zastavanáplocha a nádvorie o ýmeľe lO7 m2 a pozemku parc. č. 2026/25

zastavaná plocha anádvorie oýmeľe II9 m2 vedené katastľálnym odboľom okľesného
úradu Šaľa pre obec a katastľálne územie Šaľa v C registri KN na LV č. 1 vo vlastníctve
mesta Šaľa, spočívajúce v povinnosti strpieť :

a) vstup, prechod a prejazd peši, motoroými a nemotoroými dopľavnými prostriedkami
opľávneným, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na ýkon povolenej činnosti, k
stavbe distribučnej trafostanice postavenej na oprávnenej nehnuteľnosti;

b) zriadenie a uloŽenie existujúcich Elektroeneľgetických zaiadeni a budúcich
Elektroenergetických zaiadeni (podzemného káblového VN vedenia a podzemného

káblového NN vedenia);
c) uŽívanie, prevádzkovanie, údrŽbu, opravy' úpravy, rekonštrukcie, modemizácie a

akékoľvek iné stavebné úpravy existujúcich Elektľoenergetických zaiadeni a budúcich
Elektroenergetických zaiadeni (podzemného káblového VN vedenia a podzemného

káblového NN vedenia) a ich odstľánenie
v prospech opľávneného z vecného bremena - vlastníka pozemkov paľc. č. 202612 ostatná
plocha o ýmeľe 18 m2, paľc. č. 2026/3 zastavaná plocha a nádvorie o qýmeľe 7 m2, ako aj

stavby s. č. 5179 postavená na parc. č. 202613 vedené katastrálnym odboľom okľesného
úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na LV č. 6569 spoločnosť
Západos|ovenská distribučná, ä.S., so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČo:
363ól518.
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2 Kupujúci prehlasuje, Že stav nehnuteľnosti je mu dobre známy a túto v stave ako stojí a|eži
kupuje do svojho ýlučného vlastníctva v celosti.

čl. vI.
Nadobudnutie vlastníctva

4.

Vecno-právne účinky nadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúceho k nehnuteľnostiam
nastanú dňom nadobudnutia pľávoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru príslušného
okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho pľáva do katastľa nehnuteľností.

Zmluvné strany beru na vedomie, Že podpísaním tejto Zmluvy sú svojimi zmluvnými
prejavmi viazané až do právoplatnosti rozhodnutia katastľálneho odboru príslušného
okresného úľadu o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, tj.
nemôŽu od tejto Zmluvy odstúpiť bez prevkŕuania závažného porušenia tejto Zm|uvy
druhou Zmluvnou stľanou.

Zmluvné strany sa zavázujú poskytnúť si navzájom súčinnosť na odstránenie dôvodu,
pľe ktoý nebol návrh na vklad vlastníckeho práva podľa tejto Zmluvy povolený a to najmä
uzavieť dodatok k tejto Zmluvq aby bolo možne vklad Zm|uvy do katastra nehnuteľností

čo najskôľ povoliť.
Zm|uvné strany sa qýslovne dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech
Kupujúceho na základe tejto Zmluvy podá katastrálneho odboru okľesného úľadu v Šaľ
najneskôľdo l0 dní po nadobudnutí účinnosti tejtoZm|uvy azaplatení celej kúpnej ceny

ýlučne Predávajúci.
Predávajúci sa zavänje poskytnúť Kupujúcemu všetku potrebnú súčinnosť pri prevode
vlastníckeho pľáva k nehnuteľnosti, ktoľá spočíva najmä v infoľmovaní Kupujúceho
o všetkých podstatných skutočnostiach s prevodom súvisiacich, ako aj vo vykonaní
všetkých úkonov potľebných na r ea|izáciu pľedmetného prevodu.

V prípade, ak by katastrálny odboľ okľesného úradu v Šali ľozhodol o zamietnutí návľhu
na vklad' sú zmluvné stľany podľa $ 457 občianskeho zákonníka povinné vľátit' si
navzájom poskytnute plnenia bezodkladne, najneskôľ do 10 dní od právoplatnosti
uvedeného rozhodnutia.
Zmluvné stľany sa dohodli, že nák|ady spojené s vypracovaním tejto Zmluvy hradí
Pľedávajúci a správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho prŕxa do katastľa
nehnuteľností budú hĺadiť Kupujúci'

čl. vil.
Ostatné dojednania

1. Kupujúci súhlasí so zveľejnením celého znenia Zmluvy. Povinnosť Zmluvu zveľejniť
vyplýva Pľedávajúcemu z ustanovenia $ 5a zákona č,. 2lll2000 Z.z. o slobodnom prísfupe
k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v
platnom zneni.

2. Kupujúci splnomocňuje Pľedávajúceho na všetky právne úkony súvisiace s vkladoým
konaním vedeným katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa, pod číslom konania,
ktoré bude pridelene tejto Zmluve. Najmä ho splnomocňuje na vypracovanie dodatkov k
tejto Zmluve a ich podpísanie v jeho mene' ak katastrálny odbor okresného úradu v Šali,
preruší konanie a dodatok sa bude týkať zmien nutných k tomu' aby sa uskutočnil vklad
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vlastníckeho pľáva. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho, aby ho v tejto právnej veci
zastupoval, aby vykonával všetky úkony, podával návrhy a Žiadosti a opľavné prostriedky,
vzdával sa ich, a to všetko aj vtedy, keď je podl'a právnych predpisov potrebné osobitné
splnomocnenie. Predávajúci toto splnomocnenie prijíma.

čl. vnl.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zm|uvných stľán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na internetovej stránke mesta Šaľa. o nadobudnutí

účinnosti tejto Zmluvy bude Predávajúci bezodkladne infoľmovať Kupujúcu.
2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto Zmluvy v ľozsahu osobných informácií mena

a priezviska. Povinnosť Zmluvu zverejniť vyplyva z ustanovenia $ 5a zákona č.2|Il2o00
Z.z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o Zmene a doplnení niektorych zákonov (zákon
o slobode informácií) v platnom znenĹ

3. Práva apovinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupľavené, sa ľiadia
príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných pľávnych predpisov
platných na izemi Slovenskej republiky.

4. Zmluvné strany sa zavänljú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou
pľedovšetkým dohodou.

5. Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahľadiť noqým, zodpovedajúcim účelu, ktoý Zmluvné stľany
sledovali v čase podpisu tejto Zmluvy.

6. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, zktoých kažďý má platnosť
originálu, z toho dve (2) vyhotovenia pre Pľedávajúceho, dve (2) vyhotovenia pľe
katastrálny odboľ okresného úradu v Šali a jedno (1) vyhotovenie pľe Kupujúceho.

7. Táto Zmluva bola uzavretá slobodne avážne. Zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok, nie je v rozpore s dobými mľavmi ani so zásadami
poctivého obchodného styku. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli
anaznak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

8. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy zárovei potvľdzujú, Že sú oprávnení sjej
pľedmetom disponovať bez obmedzerlia, pľávny úkon je urobený v predpísanej forme,
pľejavy vôle sú hodnoveľné, dostatočrLe Zroalmiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená 

V Šalĺ, !1:..(.:,202|

ZaKupujúceho Za Predávajúceho
í} ,,1

JUDr. Pogľan
DAVIPo s.ľ.o.

. Jozef
konatel' -t:J,
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