
Kúpna zmluva
číslo 2014/0390

o prevode vlastníctva nehnuteľností uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi účast íkmi:

Tv. Jr ' krai 'dl TV'renCIansnl,y samospravny raj so Sl om v rencme
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený: Ing. Jaroslav Baška - predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IČ pre DPH: nie je platiteľom DPH
Bankové sp I [enie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000504489/8180, variabilný symbol: 0102039014
IBAN : SK51 8180 0000 0070 0050 4489
(ďalej v tex e zmluvy ako "predávajúci")

a

Obec Zemi~nske Podhradie
Sídlo: 913 07 Zemianske Podhradie
Zastúpený: Miroslav Zámečník- starosta obce
IČO: 00699098
DIČ: 2021106010
~ankové sppjenie: PRIMA banka
Císlo banko~ého účtu: 0602025002
IBAN: SK8ľ 5600 0000 0006 0202 5002
(ďalej v texte zmluvy ako "kupujúci") za týchto podmienok

Článok 1
Predmet kúpy

1.1.
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v podiele III-ina, nachádzajúcej sa v okrese
Nové Mesto nad Váhom, v obci Zemianske Podhradie, kat. územie Zemianske Podhradie
zapísanej n I liste vlastníctva č. 861 pod "A": Majetková podstata:

pozemok CKN parcelné číslo 434/6- ostatné plochy o výmere 1685 mZ

1.2.
Predávajúci touto kúpnou zmluvou predáva svoje prebytočné nehnuteľnosti - pozemok
špecifikovaľÝ v bode 1.1. tohto článku tejto kúpnej zmluvy a kupujúci túto nehnuteľnosť-
pozemok kupuje do svojho výlučného vlastníctva v podiele lI1-ina.

1.3.
V súlade s Uznesením číslo 200/2014 Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
prijatom n zasadnutí dňa 24.11.2014, predávajúci predáva uvedený pozemok kupujúcemu za
účelom 1stavby nájomných bytov Obce Zemianske Podhradie, nakoľko prenájmom
novopostavených obecných nájomných bytov by sa pomohla vyriešiť otázka bývania mladých
rodín v obcš.



Článok 2
Kúpna cena a platobné podmienky

2.1. I
Zmluvné st~any sa dohodli na celkovej kúpnej cene nehnutel'nosti špecifikovanej v bode 1.1.
článku l tejlto kúpnej zmluvy vo výške 11 400,00 € (slovom jedenásťtisíc štyristo EUR) na
základe Znaleckého posudku číslo 209/2014 znalca Ing. Ištoka Igora zo dňa 24.10.2014.

2.2.
Dohodnutú ťúpnu cenu vo výške 11 400,00 € (slovom jedenásťtisíc štyristo EUR) sa kupujúci
zaväzuje za latiť v dvoch splátkach na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy
s uvedením variabilného symbol 0102039014, bezhotovostným prevodom na základe tejto
kúpnej zmlfY najneskôr v nasledovných termínoch:

a) prvú časť vo výške 6 000,00 € (slovom šesťtisíc EUR) do 31.12.2014,
b) druh' časť vo výške 5400,00 € (slovom päťtisíc štyristo EUR) do 31.5. 2015

3.1.
Predaj nehrluteľnosti - pozemku špecifikovaného v článku 1 tejto kúpnej zmluvy schválilo
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením číslo 200/2014 zo dňa 24.11.2014
v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zretel'a. Výpis uznesenia
Zastupiteľstra Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 200/2014 zo dňa 24.11.2014 je
neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy.

Článok 3
Nadobudnutie vlastníctva

2.3.
Peňažný záväzok kupujúceho zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu je splnený dňom pripísania
platenej su y na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto kúpnej zmluvy.

3.2.
Nadobudnutie nehnutel'nosti - kúpu pozemku špecifikovaného v článku 1 tejto kúpnej zmluvy

I
schválilo Obecné zastupitel'stvo obce Zemianske Podhradie uznesením číslo 54/2014 zo dňa
12.11.2014. Výpis uznesenia Obecného zastupitel'stva obce Zemianske Podhradie číslo 54/2014
zo dňa 12.1 .2014 je neoddelitel'nou súčasťou tejto kúpnej zmluvy.

3.3.
Táto ZmlUVj nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

3.4.
Táto kúpna F,luvaje povinne zverejňovanou zmluvou podl'a ust. § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobudne účinnosť
podl'a § 47k ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)
v spojení s ~ 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dňom
nasledujúci I po dni jej prvého zverejnenia.
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3.5. I
Kupujúci nfobudne vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prevádzaným na základe tejto kúpnej
zmluvy dňo I právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny
odbor, o po olení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho.

3.6.
Návrh na v I ad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predloží predávajúci pri dodržaní
podmienok I ohodnutých v článku 2 tejto kúpnej zmluvy, t.j. po zaplatení kúpnej ceny v plnej
výške správ eho poplatku za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností kupujúcim.

3.7.
Účastníci t ito kúpnej zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazaní až do právoplatnosti
rozhodnutia Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, o povolení vkladu
vlastníckeh práva v prospech kupujúceho.

Článok 4
Osobitné dojednania

4.1.
Zmluvné st any sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy, ak
kupujúci nezaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vo výške a v termíne podľa čl. 2 tejto
kúpnej zmll vy alebo ak kupujúci nedodrží účel dohodnutý v čl. 1.3 tejto kúpnej zmluvy -
výstavba ná omných bytov Obce Zemianske Podhradie.

4.3.
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

4.2.
Oznámenie o odstúpení musí byť vyhotovené v písomnej forme a doručené druhej zmluvnej
strane. Odst penie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

4.4.
Všetky nákl dy spojené s odstúpením od tejto kúpnej zmluvy znáša kupujúci a to bez nároku na
náhradu n4adov vynaložených kupujúcim na zhodnotenie predmetu kúpy.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

5.1.
Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by na predávaných nehnuteľnostiach viazli
nejaké dlhy, bremená alebo iné právne povinnosti.

5.2. I
Kupujúci pr hlasuje, že mu je predmet kúpy špecifikovaný v článku 1 tejto kúpnej zmluvy dobre
známy, tent mu vyhovuje a v takomto stave ho kupuje.
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5.3.
Zmluvné st any prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú
určité a zro umiteľné. Kúpna zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v
tiesni ani omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju vlastnoručne
podpisujú.

5.4.
Akékoľvek zmeny tejto kúpnej zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody
zmluvných trán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

5.5.
Táto kúpn zmluva je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní
zmluvnými stranami má každá platnosť originálu. Päť rovnopisov je určených pre predávajúceho
(dva rovno I isy sú určené pre Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor), dva pre
kupujúceh .

old. Of. oLo16V Trenčín" dňa .

Predávajúc :

. Jaroslav Baška
predseda

V Zemianskom Podhradí, dňa 11.12. 2014

Kupujúci:

Obec Zemianske Podhradie
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