
Evidenčné číslo zmlwy:  ZP2019011/OE

KUPNA  ZMLUVA

(podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákomíka a § 42 katastrálneho zákona)

na   kúpu   parcely   č.565/12   ovýmere   694m2,   vedenej   na   liste   vlastníctva   č.1788,
v registri „E" parciel ako orná pôd@

Zmluvné stranv:

1.   Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
IČO:
V zastúpení:
Bankové spoj enie:
Či'slo účtu/IBAN:
Č]'slo telefónu:
E-mail:

Mesto Žamovica
Nám. SNP 33, 966 81   Žamovica, SR
00  321117

Kamil Danko, primátor mesta - štatutámy orgán
VÚB, a.s., pobočka Žamovica
SK72 0200 0000 00001482 4422
045/683 00  1 1  - ústredňa
mestskyLurad@zamovLĹiffi+S!±

/ďalej v texte len „predávajúci" / na strane jednej

a

2.   Kupujúci:
Titul, meno a priezvisko:
Rodné priezvisko :
Dátum narodenia:
Rodné či'slo:
Miesto trvalého pobytu:
Štátna pn'slušnost.:
Stav:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Číslo telefónu:
E-mail:

Zdeno Homola

Tatranská 875/9, 96ó 81   Zamovica, SR

/ďalej v texte len „kupujúci"/ na strane druhej

uzatvárajú
túto

kúpnu zmluvu (ďalej v texte len „zmluva"):

Článok 1.
Predmet zmluvy

1.   Predávajúci je  výlučpým vlastnĺkom nehnutel'nosti -pozemku nachádzajúceho  sa v meste

žeE:::::;st[9::Sskaá:rt::vĽ:akekĹqu:Ž:r:3#cbay,s;rí|:ŠtÉ,v]aksttonrížtvíečjz;§§s,:Zegťsfraít:,sÍ#
parciel evidovaných na mape učeného operátu ako parcela č. 565/12, druh pozemku: omá
pôda, o výmere 694 m2, v celosti, t.j. v 1/1,  ďalej len „Predmet zmluvy."
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2.   Predávajúci      predáva     zo     s\'ojho     výlučného     vlastnĺctva     kupujúcemu     akupujúci
od predá\Jajúcehi)   kupuje   do   svojho   \rýlučného   vlastni'ctva   v celosti,   t.j.   v  1/1    Predmet
zmluvy - pozemok  špecifikovaný v ods.  1  tohto článku  zmluvy za kúpnu cenu dohodnutú
v Článku  IV ods.  1  tejto zmluvy.

ČLánok 11.
Spôsob prevodu

1.   Prevod   vlastníctva   nehnuteľného   majetku   mesta   -   predaj   pozemku   Špecifikovaného
v Článku  1   ods.1   tejto   zmluvysa realizuje   v súlade   sustanovením   § 9a   ods.1   písm. a)
zákona   SNR   č.138/1991  Zb.   omajetku   obci'   v zneni'   neskorši'ch   predpisov   nazáklade
obchodnej verejnej súťaže.

2.   Spôsob  prevodu  vlastníctva  na  základe  obchodnej  verejnej  sút.aže  v súlade  s ustanovením
§9   ods.2    pĺsm.a)    zákona   SNR   č.138/1991  Zb.    omajetku   obcĺ    vzneni'   neskorších
predpisov    schválilo    Mestské    zastupiteľstvo    v žamovici    Uznesením    č.11/2019 MsZ
zo dňa 20.02.2019.

3.   Podmienky  obchodnej  verejnej  súťaže  boli  v  súlade  s ustanovením  §  9  ods.  2  písm.  b)
zákona   SNR   č.   138/1991   Zb.   o  majetku  obci'   v  znení   neskorších   predpisov  schválené
Mestským zastupitel'stvom v Žamovjci. a to Uznesením č.12/2019 MsZ zo dňa 20.02.2019.

Článok 111.
Vyhlásenia zm]uvných strán

1.    Predávajúci:

1.1.    vyhlasuje,  Že na predmete zmluvy ne`'iaznu  Žiadne  ťarchy,  vecné  bremená,  alebo iné
právne  povinnostj  v prospech  tretích  osôb,  zapísané  v katastri  nehnutel`ností.  alebo
o ktorých by ma] ku dňu uzavretia tejto ť.mluvy vedomost.,

1.2.    upozorňuje  kupujúceho,  že  v prípade  ak  sa  na  pozemku,  ktorý je predmetom  tejto
/,mluvy   nachádľ,ajú   inžínĺerske  siete,   tt ktttrých  predávajúci   ku dňu  u7,avretia  tejto
zmlwy  nemá  vedomosť`  v zmysle  pri'slušných  právnych  predpiso\'  majú  správcovia
inžinierskych     sietí     prävo     na     predmetné     pozemky     \.'stupovať     vsúvislosti
so zriaďovani'm. prevádzkou. opravami a údržbou svojich zariadeni'.

2.   Kupujúci vyhlasuje, Že:

2.1.    so     stavom     nehnuteľnosti    -    pozemku,    ktorý    je    predmetom    tejto    zmluvy
aje špecifikovaný  v Č`lánku 1 ods.1   tejto  sa oboznámil  pred uzavretím  tejto  zmluvy
a v stave,   v akom   sa nachádza   v deň   uzavretia   tejto   zmluvy  ho od predávajúceho
kupuje.

2.2.    berie na vedomie možnú ťarchu viaznucu na kupovanom pozemku   popísanú v ods.  1
bod   ].2.   tohto   článku   zmluvy   azaväzuje   sa   práva   správcov   inžínierskych   sietí
rešpektovať v zmysle platných právnych predpisov.

Článok IV.
Kúpna cena a nák]ady spojené s prevodom

1.   Kúpna  cena  /.a  nehnuteľnosť  -pozemok   Špecifik(}vaný  včlánku   1 ods.1   tejto  7:mluvy

jedohodnutá   vsúlade   so   zákonom   NRSR   č.18/9ó   Z. z.   ocenách   vznení   neskorších
predpisov a v súlade s vyhláškou MF  SR č.  87/96   Z.  z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
Č.18/96 Z. z.  o cenách  v znení  neskorších predpisov  vo výške  5,20 eura/m2,  t.j.  za predmet

prevodu   spolu   vo   výške   3 Ó08,80 eura.   slovom:   Tritisícšest`stoosem   eur   a 80/100   eura
a kupujúci  saju  zaväzuje  uhradiť  -poukázať  na  účet  predávajúccho  najneskôr  v lehote
do 60 dnĺ odo dňa uzavretia tejto zmluvy .
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2.   Vzmysle       podmienok       obchodnej       verejnej       súťaže       vyhlásenej       predávajúcim
(ako vyhlasi`vatel`om)    na    kúpu    Pi.edmetu    7.mluv,v    kupuj,úci    (ako    navrhovatel.)    dňa
12.03.2019    zložil    na   účet    predá\'ajúceho    vedený    voVUB.    a.s..    číslo    účtu/IBAN:
SK10020000ó0150014824422,     finančnú     zábezpeku     včiastke     loo,-eur,     slovom:
Jednosto eur.   Finančná   zábezpeka  bude  na základe  tejto   zmluvy  započítaná  na  úhradu
kúpnej  ceny  dohodnutej  v ods.   1   tohto  článku  zmluvy,  a to /.a  pT-edpokladu`  že  kupujúci
uhradí zostatok kúpnej ceny dohodnutej v ods.  1  tohto článku zmluvy na účct predávajúceho
vedený   vo VUB,   a.s.,   č]'slo   účtu/ IBAN:     SK72 0200000000001482 4422,   variabílný
symbol:  201902449,  najneskôr  v lehote  do 60  dnĺ  odo dňa  uzavretia  tejto  zmluvy,  t.j. odo
dňa podpi'sanía zmluvy obidvomi /mluvnými  stranamí  a 7ár()\'eň. Ž.e v tej istej  lehote uhradí

predá`'ajúcemu  na  vyššie  uvedený  účet  a variabilný  symbo]  aj  nák]ady  spojcné  s úhradou
správneho  poplatku  za návrh  na  začatie  konania  o povolení  vkladu  vlastníckeho  práva
do katastra nehnutel.nostĺ podľa tejto zmluvy v sume 51 `-eur. slovom: Pät`desiatjeden eur.

3.   Kúpna    cena    za    Predmet    zmluvy   a    náklady    nazačatie    konania   opovolenĺ    vkladu
vlastn]'ckeho  práva   do katastra  nehnutel.nosti'   sa   považujú   za uhradené   dňom   pripísania
na účet predávajúceho.

4.   Za  porušenie  záväzku  kupujúceho  zaplatit.  cclú  kúpnu  cenu  v lehote  do óO dní  odo  dňa
uzavretia  tejto  zmluvy  si  zmluvné  strany  dohodli  zmluvnú  pokutu  vo výške   100,-  eur.
slovom:    Jednostoeur.    Dohodnutú    zmluvnú    pokutu    je    kupujúci    povinný    zaplatit'
predávajúcemu do  3  (ti.och) dni'  odo dňa doručenia vyúčtovania zmluvnej  pokuty zo strany
predávajúceho. Zmluvná pokuta sa na základe dohody zmluvných strán započíta na záväzok
predávajúceho   (ako   vyhlasovateľa   obchodnej   verejnej   súťaže)   vrátit.  zloženú   finančnú
zábezpeku.

5.   V prípade, ak kupujúci   neuhradí celú kúpnu cenu v lehote do 60 dní odo dňa uzavretia tejto
z.mluvy, predávajúci  má právo odstúpit` od tejto zmluvy.  Odstúpením od zmluvy sa zmluva
od  počíatku  zrušujc,  okrem  ustanovcnia  o zmluvnej  pokute  za nezaplatenie  kúpnej  ceny
v ]ehote splatnosti a o jej započi'tanĺ na zloženú finančnú zábezpeku.

Článok V.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

1.    Táto   zmluva   je   pla[ná   dňom   podpísania   obídv{)mi    z,mluvnýmí    stranami    avzmysle
ustanovenia   § 47a    zákona   č.   40/1964   Zb.   Občianskeho   zákonníka  v znení   neskorších
predpisov  účinná  dňom  nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  v zmysle  ustanovenia  § 5a
zákona   č. 211/2000   Z. z.    o slobodnom   prístupe   kinformáciám    aozmene   adoplnení
niektorých  /.ákonov  (zákon  o slobode  infomácií)  v znení  neskorších  predpisov,  t.j.  dňom
nasledujúcim    po dni    jej zverejnenia    na wcbovom    sídlc    predávajúccho.    Predávajúci
sa zaväzuje   zverejniť   túto   zmluvu   v zmysle   vyššie   uvedeného   v lehote   do 5 (piatich)

pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy.

2.    Zmluvné   strany   berú   na   vedomie,   Že   podľa   ustan(]venia   §  133   ods.2   0bčianskeho
zákonníka vlastnícke právo k Predmetu zmluvy nadobudne kupujúci až vkladom do katastra
nehnuteľností.    Právne účinky   vkladu   vzniknú   na   základe   právoplatného   rozhodnutia
Okresného    úradu    Žamovíca,    katastrálneho    odboru,    opovolení    vkladu    dokatastra
nehnuteľnosti'  .podľa    ustanovenia    §28    zákona    NRSR    č.162/1995    Z. z.    okatastri
nehnuteľností  a  o  zápise  vlastníckych  a iných  práv  k nehnute]`nostiam  (katastrálny  zákon)
v znenĺ neskoršĺch predpisov.

3.   Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutel`nosti'  podl'a tejto zmluvy vypracuje
a aj  podá predávajúci`  a to  v lehote  do  15  dní  odo  dňa  pripísania  dohodnutej  kúpnej  ceny
za Predmet zmluvy a nákladov na správny poplatok za návrh na začatje konania o povolenĺ
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vkladu  do katastra  nehnuternosti'   v súlade  s Článkom IV.  tejto  zmluvy.   Prilohou  návrhu
na vklad  do katastra  nehnutel`ností  bude  písomné  potvrdenie  predávajúceho,  t.j.  povinnej
osoby    o zverejnen]'    tejto    zmluvy    vzm}''sle    príslušných    ustanovení    zákona    NR SR
č. 211/2000  Z. z.   o slobodnom  pristupe  k infomáciám   a o zmene  a doplnení  niektorých
zákonov  (zákon  o slobode  infomácjí)  v znenĺ  neskorši'ch predpisov  a oznámenie o návrhu
na vklad   podané   predávajúcim   v e]ektrĹ)nickej   podobe   pi]dl.a   ustanovenia   §   30   {]ds.   3
7,ákona  NR SR  č.162/1995  Z. z.  o katastri  nehnutel`nosti'  a o zápise  vlastníckych  a iných

práv k nehnutel.nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpíso\'.

4.   Zmluvné strany vyhlasujú, Že súhlasia s návrhom  na vklad do katastra nehnutel`nostĺ podľa
tejto zinluvy.

5.    Kupujúci  sa  zaväzuje,  Že  bezodkladne  po požiadanĺ  poskytne  predávajúcemu  akúkol.vek
súčinnost.   potrebnú   na   prevod   vlastníckeho   práva  k predmetu   zm]uvy   v  zmysle  {ejto
zmluvy.

ó.    V  prípadc.   ak   by  v   súvislostí   s   prevodom   \'lastníckeho  práva  na  kupujúceho   vznikli
predávajúcemu ďalšie preukázateľné náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti -pozemku,
ktoré  nie sú   zahmuté   v   tejto  zmluve,   t.j.   ak  by  naprĺklad   došlo  k 2wýšeniu   správneho

pop]atku za návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuternosti
do katastra  nehnuteľností,  kupujúcí  sa zaväzujc  ticto  preplatiť  prcdávajúccmu  na základe
písomnej výzvy predávajúceho, a to v lehote do  15 dní odo dňa doručenia takejto výzvy.

7.    Do  doby povolenia  vkladu  vlastníckeho  práva  do  katastra nehnuteľností  sú  účastnĺci  tejto
zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami.

Článok vl.
7.áverečné usta nĺi`ĺenia

1.    Pokiaľ v tejto zmluve nieje doh()dnuté inak. platia pre zinluvný~ vzťah príslušné ustanovenia
Občianskeho   zákonníka   a ostatné   všeobccnc   záväzné   právne   prcdpisy   platné   na území
Slovenskej republiky.

2.   Pn'padné  spomé  otázky  z tejto  zm]uvy  sa  budú  prednostne  riešit.  vzájomným  rokovaním
a doht)dou zmluvných strán.

3.   Zmeniť alebo  doplniť túto zmluvu  inožno  iba  formou písomných  dodatkov   po vzájomnej
dohode zmluvných strán.

4.   Kupujúci vyhlasuje, Že:

4.1.    ku   dňu   podpísania   tejto   zmluvy   má   vysporiadané   všetky   záväzky   voči   Mestu
Žamovica.  Pod  pojmom  Mvysporiadané  všetky  záväzky..  sa  rozumie,  Že nemá  voči
Mestu  Žamovica  záväzky,  ktoré  sú po  lehote  splatnosti.  Zároveň  vyhlasuje.  Že  si je
plne  vedomý  následkov  vyplývajúcjch  /. nepra\ĺďvého  čestného  vyh]ásenia  v zmysle
§ 39  zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom  konaní   v znení  neskorších  predpisov  a  §  21
ods.  l  písm. f) zákona č.  372/1990 Zb.        o priestupkoch            v znenĺ            neskorších

predpisov. V prípade zistenia nepravdivého čestného vyhlásenia predávaj úci má právo
odstúpíť  od  tejto  zmluvy  pred  podaním  návrhu  na  vklad  do  katastra  nehnutel.nosti'.
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje, okrem ustanovenia o zmluvnej

E:ärltčenuzazäbe#it:npi(:d#PčláJĹkc:nlY::?ľ:tteej::`::fus:iy.aojejzapočítanínazloženú
4.2.    je spôsobilý na právne úkony a oprávnený na uzavretie tejto zmluvy,

4.3.    súhlasí so zverejncním tejto zmluvy v plnom zncní.
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5.   Účastníci   zmluvy  vyhlasujú,   Že  sú   oprávnení   s predmeiom   7.mluvy   nakladať,   zmluvné

prejavy  sú  dostatočne  zrozumiteľné  a určité.  obsahu  zmluvy  porozumeh.  súhlasia  s ním.
zmluvu   uzatvárajú   slobodne,   vážne   a bez   nátlaku,   zmluvná  voľnosť   njeje obmedzená
a právny úkon je urobený v predpísanej fome.

6.   Táto   zmluva  je   vyhotovená   v šiestich   vyhotoveníach   akaždé   vyhotovenie  máplatnosť
originálu,    ztoho   dve   vyhotovenia   zmluvy   sú   určené   ako   príloha   návrhu   navklad
vlastníckeho    práva    do katastra    nehnutel`ností.    dve    vyhotovenia    zmluvy    sú    určené
pre predávajúceho a dve vyhotovenía zmluvy sú určené pre kupujúceho.

Pľedávajúci:

ť 0. .04,   2019
V žarnovici, dňa                                    ....

7f „              i!

\y _ uu lu

Mesto Žamovica,
v zastúpení Kamil Danko,

primátor mesta

Kupujúci:

V Zamovici. dňa  12.03.2019

/   Á,f t              /

Zdeno Homola
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