
Kúpna zmluva č978/zo2l
uzatvorenáv zmysle ustan. $ 588 a násl. zákonač. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov

čl. I.
Zmluvné stľany

Predávajúci: Mesto Šal'a

Sídlo: Námestie Svätej Trojice 7,927 15 Šaľa

ĺČo: 00 306 185

Zastiryené: Mgľ. Jozef Belický' primátoľ mesta

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 00512430 6282

BIC: GIBASKBX
DIČ: 2021024049, nie je platcom DPH
(d'alej len,, Predávajúci " )

Kupujúci: ROTA' s.r.o.

zapisaný v obchodnom ľegistri okľesného súdu Trnava

oddiel: Sro, vložka číslo 16137/T

Sídlo: u|.Pázmáťlač.2O2Ol3O,92] OI Šaľa
IČo: 36 527 556

Konajúci: Róbert Balog, konateľ spoločnosti
(ďalei len,, Kupujúci " )
(Predavajúci a Kupujúci ďalej spoĺočne aj ako ,,Zmluvné strany")

čl. II.
Úvodné ustanovenia

l. Pľedávajúci je ýlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej katastrálnym odborom

okresného úľadu Šaľa pre katastrálne :územie a obec Šaľa v C registri KN na liste

vlastníctva č:. 7 2|2 nasledovne:

a) byt číslo 87 na 5. poschodí bytového domu vŠali, na ulici Narcisovej, súpisné

číslo 1948 (ďalej len,,bytoý dom") vo vchode č.2l,
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach

a príslušenstve domu v podiele l00/10000-in v pomeľe k celku,

c) spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parcela ľegistra C KN č. 3080/40, zastavaná

plocha a nádvorie o výmere 23I fiŕ, paľc. č. 3080/4l, zastavaná plocha a nádvorie

o ýmere 229 m2,paľc. č. 308Ol42, zastavanáplocha a nádvoľie o qýmere 23I m2,

na ktoých je býový dom postavený v podiele 100/l0000-in v pomere k celku,

(ďalej len,,byt").
2. Popis a ľozloha bytu:
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Byt pozostávaz2 obytných miestností a príslušenstva'

Príslušenstvom bytu je kuchynský kút, predsieň, kúpeľňa a WC

Bý pozost áv a z nasledovných miestno stí o podlahovej plo che :

- izba 20,50 mz

- kuchynský kút 3,l8 m2

- kúpeľňa a WC 3,20 m2

- izba . 11,03 m2

- predsieň ............'.. 5,54 m2

Celková výmera podlahovej plochy bytu je 44,05 m2.

2.4 Súčasťou bytu je jeho vnútornó vybavenie a to: vodovodné, teplonosné,

kana|izačné, elektrické a telefónne bytové prípojky, okľem tých, ktoľé sú určené

na spoločné uŽívanie.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zanaďeĺi

domu a pľíslušenstva.

3'1. Spoločnými časťami bytového domu sú: zäk|ady domu, strechy, chodby,

obvodové múry, pľiečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačĺé
konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

3.2. Spoločnými zaiadeniami bytového domu sú: vý'ah, miestnosť pre mopedy,

bicykle, hobby dielne, stľojovňa vý'ahu, spoločná televízna anténa, hľomozvody,

ventilačné hlavice, vodovodné, teplonosné, kanalizačĺé, a telefonne domové

prípojky, a to aj v pľípade, ak sú umiestnené mimo bytového domu a služia

výlučne bytovému domu, v ktoľom jeprevádzaný bý umiestnený.

(Byt spolu s jeho súčasťami a príslušenstvom ďalej len ako ,,Predmet prevodu").

Kupujúci je viťazĺým lchádzačom v obchodnej verejnej stlťúi na pľedaj Predmetu

prevodu.

4.I. Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej stlťaže ako aj členov komisie na

vyhodnotenie ponúk schválilo Mestského zastupiteľstvo v Šali na 5. zasadnutí dňa

4.II.202l Uznesením č.5l202l - xxII.
4.2. Záznam zotvárania súťažných obálok zo dňa 8.12.2021 aZápisnica

z vyhodnotenia ponúk zo dňa 8.I2.202l, sú prílohami návrhu na vklad

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

čl. III.
Predmet zmluvy

Na základe tejto kúpnej zmluvy (ďalej len ,,Zmluvď') Predávajúci pľedáva Pľedmet

prevodu zo svojho ýlučného vlastníctva Kupujúcemu, ktoý tento nadobúda do svojho

ýlučného vlastníctva v podiele lll vpomere k celku za podmienok dohodnutých

v tejto Zmluve.
Kupujúci sa zaväzllje zapl'atiť za Predmet prevodu lĺúpnu cenu vo výške a spôsobom

uvedeným v čl. IV. Zmluvy.

2.1

2.2

2.3
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čl. Iv.
Cena

1. Kupujúci v rámci obchodnej verejnej siťaŽe o najýhodnejšiu ponuku na kúpu

Pľedmetu pľevodu pľedloŽil najvyššiu ponuku vo výške 51111'- EUR' (slovom:

pät'desiattisícj ednostoj edenásť euľ).

2. Zm|uvné strany sa nepochybne dohodli na kúpnej cene Predmetu prevodu v celkovej

výške 51111,_ EUR, (slovom: päťdesiattisícjednostojedenásť eur nasledovne:

a) za bý č. byt číslo 87 na 5. poschodí bytového domu v Šali, na ulici Narcisovej,

súpisnéčíslo 1948vovchode č,.2I, podlahováplochabýu44,05rr:ŕ,, podiele l/l a

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zaiadeniach bytového domu súp. č.

Ig48, vo vel'kosti 100/10000-in, Kupujúci zaplatí 50611,- EUR, (slovom:

päťdesiattisícšesťstoj edenásť eur).

b) za spoluvlastnícky podiel na pozemkoch paľcela ľegistra C KN č. 3080/40, zastavanä

plocha a nádvorie o ýmeľe 23I m2, paľc. č. 3080i41, zastavanä plocha a nádvorie o

výmere 229 m2, parc. č. 3O80l42, zastavaĺáplocha a nádvorie o výmeľe 23I m2, na

kto4ich je bytoý dom postavený v podiele 100/10000-in v pomere k celku,

Kupujúci zaplati 500,- EUR (slovom: päťsto euľ).

3. Kupujúci z|ožil. súťaŽnú zábezpeku vo ýške 4890,_ EUR (slovom:

štyritisícosemstodeväťdesiat eur) na účet MsU v IBAN: SK 82 1111 0000 0066 2784

9072BIC: UNCRSKBX variabilný symbol: 379 108 dŤn2.I2.202l.

4. Zostatok kúpnej ceny vo výške 46221,- EUR (slovom:

štyridsaťšesťtisícdvestodvadsatJeden euľ) je splatný najneskôr do 10 kalendárnych dní

odo dňa podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami v pľospech účtu

Pľedávajúceho uvedeného v č1. I. tejto Zmluvy, s použitím vaľiabilného symbolu

223 001 33 02.
5. Po predložení dokladu o úhrade celej kúpnej ceny bude v lehote do 5 dní podaný návrh

na vklad príslušnej správe katastra na konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva

do katastra nehnuteľností.

6. V prípade, ak kúpna cena nebude uhradená v stanovenej lehote, Pľedávajúci má právo

odstupiť od Zmluvy. Zmluva sa týmto ruší od začiatku. Písomné odstupenie od Zmluvy

musí bý doručené druhej zmluvnej strane. Súťažná zábezpeka prepadne v prospech

Predávajúceho.

čl. V.
Vyhlásenia zmluvných strán

Pľedávajúci vyhlasuje, že na Predmete prevodu, neviaznu Žiadne dlhy, vecné bremená

ainé ťarchy okľem zákonného záložného präva podľa ust. $ 15 ods. I zäkoĺa č.

t82llgg3 Z.z. v znení neskorších predpisov v prospech ostatných vlastníkov bytov

a nebytových pľiestoľov.

1
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2 Kupujúci berie na vedomie, že súčasne s vlastníctvom bytu vzniká k býu zákonné

záloŽné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa ust.

$ 15 ods. 1 zákonač. 18211993 Z. z. ovlastníctve býov anebytoých priestorov v

znení neskorších predpisov.

Pľedávajúci vyhlasuje, že mu nie sú znátme vady a poškodenia Predmetu pľevodu, na

ktoré by mal Kupujúceho osobitne upozorniť. Kupujúci tuto informáciu beľie na

vedomie a zaväzuje sa ju nerozporovať.

Kupujúci vyhlasuje, že pred uzawetim Zmluvy sa oboznámil so stavom Predmetu

pľevodu z ohliadky na mieste samom. Stav Pľedmetu pľevodu je mu dobľe znämy

a Predmet prevodu kupuje ako stojí a|eŽi tj. v stave v akom sanachádza.

Kupujúci vyhlasuje, Že za účelom zabezpečenia výkonu spľávy v bytovom dome

súpisné č. 1948 bez qihľad pristupuje k Zmluve o qýkone správy č. 1100061 zo dÍ:m

I4.II.2OL1 uzavretej so správcom Býkomfoľt, s.ľ.o. Nové Zámky, a to ku dňu

nadobudnutia vlastníctva bytu.

Kupujúci zéroveň vyhlasuje, že sa s obsahom Zm|uvy o ýkone správy č.110006l zo

dňa 14. 1 I.20I I oboznámil.
čl. vI.

Nadobudnutie vlastníctva

Vecno-právne účinky nadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúceho k Predmefu

prevodu nastanú dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia katastľálneho odboru

okľesného úľadu v Šali o povolení vkladu vlastníckeho právado katastra nehnuteľností.

Zm|uvné strany beru na vedomie, Že podpísaním tejto Zmluvy sú svojimi zmluvnými

prejavmi viazané aŽ ďo pľávoplatnosti rozhodnutia katastľálneho odboru okresného

úradu v Šali, o povolení vkladu vlastníckeho pľáva do katastra nehnuteľností, tj.
nemôŽu od tejto ZmIuvy odstúpiť bez preukázania závaŽného porušenia tejto Zmluvy

druhou Zmluvnou stranou, okľem prípadu uvedeného v čl. IV. ods. 6. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavänljú poskýnúť si navzájom súčinnosť na odstránenie dôvodu,

pre ktoý nebol návľh na vklad vlastníckeho práva podľa tejto Zmluvy povolený a to

najmä uzavneť dodatok k tejto Zm|uve, aby bolo možné vklad Zm|uvy do katastra

nehnuteľností čo najskôľ povoliť.

Zmluvné strany sa ýslovne dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech

Kupujúceho na základe tejto Zmluvy podá katastrálnemu odboru okresného úradu v

Šali najneskôľ do 5 dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a zaplatení celej

kúpnej ceny, výlučne Pľedávajúci.
Predávajúci sa zavänlje poskytnúť Kupujúcemu všetku potľebnú súčinnosť pri prevode

vlastníckeho práva k Pľedmetu prevodu, 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 katastrálny odboľ okľesného úradu v Šali rozhodol o zamietnutí

návrhu na vklad, sú Zmluvné strany podľa $ 457 občianskeho zákonníka povinné

vrátiť si ĺavzájom poskýnuté plnenia bezodkladne, najneskôr do l0 dní od

právoplatnosti uvedeného ľozhodnutia.
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7 Zmlwné strany sa dohodli, že náklaďy spojené s vypľacovaním tejto Zmluvy hradí

Pľedávajúci a správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra

nehnuteľností bude hradiť Kupujúci.

čl. vII.
Ostatné dojednania

2.

Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celého znenia Zm|lvy. Povinnosť Zmluvu
zveľejniť vyplyva z ustanovenia $ 5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom prísfupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zäkon o slobode infoľmácií)

v platnom znení.
Kupujúci splnomocňuje Pľedávajúceho na všetky právne úkony súvisiace s vkladovým

konaním vedeným katastrálnym odborom okresného úľadu v Šali, pod číslom konania,

ktoré bude pridelené tejto Zmluve. Najmä ho splnomocňuje na vypľacovanie dodatkov

k tejto Zmluve a ich podpísanie v jej mene, ak katastrálny odbor okľesného úradu

v Šali, preruší konanie a dodatok sa bude týkať zmien nutných k tomu, aby sa

uskutočnil vklad vlastníckeho práva. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho, 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

pľedpisov potrebné osobitné splnomocnenie. Pľedávajúci toto splnomocnenie prijíma.

čl. vilL
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán a účinnosť

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stľánke mesta Šaľa'

o nadobudnutí účinnosti tejto Zm|uvy bude Predávajtĺci bezodkladne infoľmovať

Kupujúceho.
2. Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia

príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných právnych pľedpisov

platných na izemi Slovenskej ľepubliky.
3. Zmluvné strany sazaväzujíuľovnať všetky prípadné spory v súvislosti s touto Zmluvou

pľedovšetkým dohodou.

4. Ak by niektoré ustanovenie tejto Zm|uvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým

dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvne strany sú povinné bezodkladne

neplatné ustanovenie nahľadiť novým, zodpovedajúcim účelu, ktoý Zm|uvĺé strany

sledovali v čase podpisu tejto Zmluvy.
5. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, zktoýchkaŽdý má platnosť originálu,

z toho dve (2) vyhotovenia pre Predávajúceho, dve (2) vyhotovenia pre katastrálny

odbor okľesného úradu v Šali a jedno (1) vyhotovenie pre Kupujúceho.

6. Táto Zmluva bola vzavretá slobodne avážne. Zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za
nápadne neqýhodných podmienok, nie je v rozpoľe s dobými mravmi ani so zásadami
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7

poctivého obchodneho styku. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu

porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Zm|uvné strany podpisom tejto Zmluvy zároveí potvrdzujú, Že sú opľávnení s jej

pľedmetom disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme,

prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne Zrozamiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je

ničím obmedzená.

V Šali, .........2O2l V Šali, {!,!1.zozl

/t'

Predávajúceh{ .'1ĺ 'i

r!
ti

! L-
il
i1

Za Kupujúceho

bert

RoTA s.ľ.o.

Za

QCTA,.,.o.
2020/30,927 01 ŠaÍa
:365225S6
l20ätat9903 o

J

ľ

Beliclcý
esta
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