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KUPNA ZMLlJv A č. 98/2022
Zb' občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len,,občiansky zákonník")

uzatvorená v zmysle ustan. $ 588 a násl. zákona č. 40l1964

čl. I.
Zmluvné stľany
I

Predávajúci:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastupený:

Bankové spojenie:

IBAN:
BIC:
(d'alej len
2.

Mesto Šal'a
Námestie Sv. Trojice 7,927 15 Šal'a
00 306 l85
2021024049, nie je platcom DPH
Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
Slovenská sporiteľňa, a's.
SK82 0900 0000 00512430 6282

GIBASKBX
,,

Predávajúci")

Kupujúca:

Nikola Kubicová ľod.

Naľodená:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
(ďalej len,, Kupttjúca " )
(Predávajúci a Kupt'júca v ďalšom texte spoločne ako ,,Zmluvné strany")
čl. II.

Úvodné ustanovenia

2

Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku' paľcela registra CKN číslo7891121 ostatná
plocha o výmere 381 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom okľesného úradu Šaľapľe
obec a katastrálne územie Šaľana LV č. 1 (ďalej len,,nehnuteľnosť").
Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 112022 _ X. zo dňa 3. februáľa 2022 bol schválený
znluvný odplatný prevod nehnuteľnosti pre Kupujúcu, ako aj kúpna cena. V zmysle
uvedeného Zmluvné strany uzatvorili tuto kúpnu zmluvu (ďalej len,,Zmluva").
čl. III.

Pľedmet zmluvy
1

2

Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bliŽšie
špeciÍikovanej v č1. il. ods. 1 tejto Zm\uvy zPredävajúceho na Kupujúcu, za podmienok
uvedených v tejto Zmluve.
Pĺedávajúci touto zmluvou predáva nehnuteľnosť Kupujúcej a Kupujúca ju kupuje do svojho
v pomere k celku za kupnu cenu dohodnutu podľa článku IV.
výlučnéhovlastníctva v

lil

tejto Zmluvy

NUPTTA LLLLLuVA V. >Ol LVLL

I

čl. ry.
Kúpna cena a spôsob úhľady

Zmluvne strany sa výslovne dohodli na kúpnej cene nasledovne vo
2

J

4

ýške 2628103 EUR

(slovom: dvetisícšest'stodvadsat'osem eur a tri centy).
Kúpna cena je splatná do l0 kalendárnych dní odo dňa účinnostitejto Zmluvy podľa čl. uII.
ods. l tejto Zmluvy v prospech bankového účtuPredávajúceho uvedeného v čl' I. tejto
Zmluvy s použitímvariabilného symbolu 233001.

Po predloŽení dokladu o úhrade celej kúpnej ceny bude v lehote do 10 dní podaný návrh
na vklad vlastníckeho pľáva k nehnutel'nosti do katastľa nehnuteľností príslušnému
okľesnémuúradu na konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastľa nehnutel'ností.
V prípade, Že kúpna cena nebude uhľadená v stanovenej lehote, ide o zävažnéporušenie tejto

a

Pľedávajúci má právo odstúpiťod tejto Zmluvy. Zmluva sa týmto ruší
od začiatku' Písomnéodstúpenie od Zmluvy musí byt'doručenédruhej Zmluvnej stľane.

Zmluvy

čl. v.

Vyhlásenia zmluvných strán
I

Predávajúci oboznámil Kupujúcu so stavom nehnuteľnosti a vyhlasuje, že na nej neviaznu
žiadne dlhy okľem:
l.1 vecného bremena podľa $ 22 a násl. zákona č. 79lI957 Zb. o výrobe, ľozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s $ 96 ods. 4 zákona č. 25ll20l2 Z.z. o
energetike a o zmene a doplnení niektoých zákonov v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná' a.s., IČO: 3ó3615l8, Čulenova6,816 47 Bratislava, podľa
geometrického plánu č. 45905088 - 59/2013 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou
GEA, s.r.o. týkajúce sa elektroeneľgetického zaľiadenia; lx22 kY VN linka č. 442 na
trase Rz Kráľová nad Váhom - Vl043 Šaľa- Z-136512013 - č. z. l33O/73, GP č. 16/2016
zo dňa 24.06.201 6 - R-209 1201 6-č.z.-l980l l 6.
l.2 vecného bremena spočívajúcehov pľáve oprávneného z vecného bľemena - vybudovať a
prevádzkovať kana|izačnépotrubia BT DN 1400 a BT DN 400 na časti pozemku v
katastľálnom :územi Šaľa- pozemok registľa C KN paľcelnéčíslo789/I, ]8glll9,
789lI20, 789ll2l, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 47/2014 zo dňa
04.O8.2OI4' úľadneoverenom okľesným úradom Šaľa,katastrálnym odborom dňa
l 1.08.2014 pod číslom3l4l20l4 a v povinnosti povinneho z vecného bremena stľpiet' na
vyššieuvedenej časti pozemku
- kana|izačnépotrubia BT DN 1400 a BT DN 400
- prevádzkovanie, rekonštrukciu, modemizáciu, opľavy a údľŽbukanalizačných potrubí
BT DN 1400 a BT DN 400
- obmedzenie uŽívania nehnuteľnosti v pásme ochľany kanalizačnéhopotrubia BT DN
1400 na ploche 654 m2 a to najmä zákaz vykonávat' zemné práce, umiestňovať stavby,
konštrukcie alebo iné podobné zanadenia a vykonávať činnosti, ktoré budú
obmedzovať prístup k veľejnej kanalizác1| alebo ktoré by mohli ohľoziťjej technický
stav, vysádzať trva|e porasty, umiestňovat'skládky a vykonávať terénne úpľavy
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-

obmedzenie užívania nehnutel'nosti v pásme ochrany kanalizačnéhopotrubia BT DN
400 na ploche 229 m2 a to najmä zákaz vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby,

konštrukcie alebo

iné podobné zanadenia a vykonávať činnosti, ktoré budú

obmedzovať prístup k verejnej kanalizáci| alebo ktoré by mohli ohľoziť jej technický
stav, vysádzat' ttvale porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy v
prospech Západoslovenská vodárenská spoločnosť'a.s., IČo: 36 550 949, Nábre žie za
hydrocentrá|ou 4,949 60 Nitra podľa č. V 615l1 5 zo dia27.04'2015 - č.z. 990/|5, GP
č. 1612016 zo día 24.06.2016 - R-209l20l6-č.z.- 1980/16. okrem vecného bremena

podl'a $ 22 a násl. zákona č. 79ll957 Zb. o výrobe, ľozvode a spotrebe elektriny
(elektrizačný zákon) v spojení s $ 96 ods. 4 zákona č. 25112012 Z.z' o energetike a o
Zmene a doplnení niektoých zákonov zľiadenéhopodľa zmluvy o znadeni vecného
bremena v pľospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČo: 363615l8, so
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bľatislava podľa geometrického plánu č. 45905088 59/2013 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou GEA, s.r.o. týkajúce sa
elektroenergetického zaiadenia: lx22 kY VN linka č. 442 na trase Rz Kľáľová nad
Váhom - V1043 Šaľa- Z-136512013 - č. z.1330ll3, GP č. 1612016 zo dťru24.O6.2ol6
- R-209 l 20I
2.

6-

č.z' - 1980 l l 6.

Kupujúca prehlasuje, Že stav nehnuteľnosti je jej dobľe známy a túto v stave akom stojí a leŽí
pľebeľá do svojho qýlučnéhovlastníctva v 1/1- ine v pomere k celku.
čl. vI.

Nadobudnutie vlastníctva

2

J

4.

5

Vecno-právne účinkynadobudnutia vlastníckeho pľáva Kupujúcou k nehnuteľnosti nastanú
dňom nadobudnutia pľávoplatnosti ľozhodnutia katastľálneho odboru príslušneho okresného
úľadu o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Zm|uvné strany beru na vedomie, že podpísaním tejto Zmluvy sú svojimi zmluvnými
prejavmi viazané až do právoplatnosti rozhodnutia katastľálneho odboru pľíslušného
okĺesnéhoúradu o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností, tj. nemôŽu
od tejto Zm|uvy odstúpiť bez pľeukázania závažnéhoporušenia tejto Zmluvy druhou
Zmluvnou stranou.
Zmluvné stľany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom súčinnosťna odstránenie dôvodu,
pľe ktoý nebol návrh na vklad vlastníckeho pľáva podľa tejto Zmluvy povolený ato najmä
uzavrtet' dodatok k tejto Zm|uve, aby bolo moŽné vklad Zmluvy do katastra nehnutel'ností
čo najskôr povolit'.
Zmluvné stľany sa ýslovne dohodli, Že návrh na vklad vlastníckeho pľáva v prospech
Kupujúcej na zák|ade tejto Zmluvy podá katastľálneho odboru okľesného úradu v Šali
najneskôľ do 10 dní po nadobudnutí účinnostitejto Zmluvy a zaplateni celej kúpnej ceny
výlučne Predávajúci.
Pľedávajúci sa zavázuje poskytnúťKupujúcej všetku potrebnú súčinnost'pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá spočívanajmä v infoľmovaní Kupujúcej o všetkých
podstatných skutočnostiach s prevodom súvisiacich, ako aj vo vykonaní všetkých úkonov
potľebných na realizáciu predmetného pľevodu.
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V prípade, ak by katastrálny odbor okľesnéhoúľaduv Šaliľozhodol o zamietnutí návrhu
na vklad, sú zmluvné strany podl'a s 457 občianskeho zákonníka povinné vrátit'si nav2{jgp
poskytnuté plnenia bezodkladne, najneskôľ do l0 dní od právoplatnosti uvedeného
rozhodnutia.

7

Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s vypracovaním tejto Zmluvy hĺadí
Predávajúci a správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastľa
nehnuteľností bude hradiť Kupujúca.

čl. vII.
ostatné dojednania
I

Kupujúca berie na vedomie' že Predávajúci spracúva v zmysle nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EU) 20ló 1679 z 27. apnla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spľacúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoým sa zrušuje smernica 95/46lBs
(všeobecné nariadenie o ochľane údajov) osobné údaje Kupujúcej v rozsahu stanovenom v
tejto Zmluve v rámci činnostíspojených so správou vlastného majetku Predávajúceho, po
dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vzt'ahu zaloŽeného na základe tejto Zmluvy a následne na účelyarchivácie po dobu trvania
archivačnej doby v súlade so zákonom č,. 39512002 Z.z. o archívoch a ľegistratúrach a o
doplnení niektoých zákonov v platnom zneni. Spracúvanie osobných údajov Kupujúcej je v
súlade s čl' 6. ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov potrebné na plnenie
tejto Zmluvy. Kupujúca zátoveň vyhlasuje, že za účelomuzavretia tejto Zmluvy pri
poskytnutí osobných údajov Predávajúcim bola dostatočne informovaná o svojich pľávach
vyplývajúcich zo spracúvania jej osobných údajov, o povinnosti osobné údaje poskytnút'v
súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších relevantných
skutočnostiach obsiahnutých V dokumente
ochrany súkľomiao', s ktorého
',Podmienky
obsahom sa Kupujúca pred podpísanímtejto Zmluvy oboznámila. Kupujúca beľie na vedomie
Že infoľmácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Predávajúceho:

www.sala.sk.
2

J

Kupujúca súhlasíso zveľejnenímcelého znenia Zmluvy a osobných údajov v rozsahu mena a
priezviska. Povinnost'Zmluvu zverejniť vyplyva Predávajúcemu Z ustanovenia $ 5a zäkona č.
2l|12000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov
(zákon o slobode informácií) v platnom zneni.
Kupujúca splnomocňuje Pľedávajúceho na všetky právne úkony súvisiace s vkladoým
konaním vedeným katastrálnym odborom okresného úradu Šaľa,pod číslomkonania, ktoré
bude pridelené tejto Zmluve. Najmä ho splnomocňuje na vypľacovanie dodatkov k tejto
Zmluve a ich podpísanie v jej mene, ak katastrálny odboľ Okľesnéhoúradu v Šali,preruŠí
konanie a dodatok sa bude týkať zmien nutných k tomu, aby sa uskutočnil vklad vlastníckeho
práva. Kupujúca splnomocňuje Predávajúceho, aby ju v tejto právnej veci zastupoval, aby
vykonával všetky úkony, podával návľhy a Žiadosti a opľavnéprostriedky'vzdáva| sa ich' a to
všetko aj vtedy, keď je podľa právnych pľedpisov potrebné osobitné splnomocnenie'
Predávajúci toto splnomocnenie prijíma.
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čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

2

3

4

Táto Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch Zmluvných strán a účinnosťdňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke mesta Šaľa.o nadobudnutí
účinnostitejto Zmluvy bude Predávajúci bezodkladne informovat' Kupujúcu.
Zm|uvné strany súhlasia so zveľejnením tejto Zmluvy v rozsahu osobných informácií mena a
priezviska. Povinnost' Zmluvu zverejniť vyplyva Z ustanovenia $ 5a zákona č.2lll20oo Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciäm a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o
slobode infoľmácií) v platnom zneni.
Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené, sa riadia
príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných
na izemi S lovenskej republiky.
Zmluvné strany sa zavázujú urovnat' všetky spory vzniknute v súvislosti s touto Zmluvou
pľedovšetkým dohodou.

5

6.

7
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Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvne strany sú povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahľadit' noým, zodpovedajúcim účelu,ktoý Zmluvné strany sledovali v čase
podpisu tejto Zmluvy.
Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, zktoýchkaždý má platnost' originálu,
ztoho dve (2) vyhotovenia pľe Pľedávajúceho' dve (2) vyhotovenia pre katastrálny odbor
okľesného úľaduv Šalia jedno (1) vyhotovenie pľe Kupujúcu.

Táto Zmluva bola uzavretá slobodne avážne. Zm|uva nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, nie je v ľozpore s dobými mravmi ani so zásadami poctivého
obchodného styku' Zmluvne strany si Zmluvu prečítali,jej obsahu porozumell ana znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy zároveťl potvrdzujú, Že sú oprávnení s jej pľedmetom
disponovať bez obmedzenia, pľávny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú
hodnoverné, dostatočne zrozumitel'né a ich zmluvná voľnosť nie je ničímobmedzená.

v Šalĺ,í:}
..2022

Kupujúca
,/

Pľedávajúci
I

r(itolu Kubicová
p
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