KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho

zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov:

ČI.I
Zmluvné strany
l. Predávajúci:
Obec Šelpice, 919 09 Šelpice 195
IČO: 00682225
DIČ:2021147711
Číslo účtu: 1076158001/5600, vedený v Dexia banka, a.s.
Štatutárny orgán: Ružena OpáLková - starostka obce
(ďalej len "predávajúci"

najednej strane)

a
2. Kupujúci:
Ing. Radovan Ižold, rod. Ižold
05.02.1974, rod.č.: 740205/6805
Čajkovského 428/18, 949 II Nitra-Klokočina
Slovenská Republika
SP 132806

meno priezvisko:
narodený:
trvale bytom:
štátny občan
č. obč. preukazu:
(ďalej len "kupujúci"

na druhej strane)

Čl. II
Predmet zmluvy
l)

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti zapísanej na LV č. 700 vedený Katastrálnym úradom v
Trnave, Správa katastra Trnava, okres: Trnava, obec: Šelpice, katastrálne územie: Šelpice a to:
a)
b)

pozemku,
v podiele
pozemku,
v podiele

parcelné
111, t.j. v
parcelné
111, t.j. v

číslo 234112 vo výmere II m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
celku,
číslo 234/13 vo výmere 49 rn2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
celku

(ďalej v zmluve len" nehnuteľnosť", prípadne podL'a významu len "pozemok").
2)

Predmetom tejto zmluvy je prejav vôle predávajúceho previesť (predať) predmetnú nehnuteľnosť určenú v
článku II až III tejto zmluvy za kúpnu cenu uvedenú v článku IV tejto zmluvy na kupujúceho a súčasne
prejav vôle kupujúceho túto nehnutel'nosť za uvedených podmienok nadobudnúť (kúpiť) od predávajúceho
do svojho vlastníctva.

Čl. III
Technický stav
1)

Kupujúci prehlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom nehnuteľnosti
z osobnej prehliadky, stav je mu dobre známy a nehnuteľnosť v tomto stave kupuje.

Cena nehnutel'ností

Čl. IV
a platobné podmienky
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najmä

1)

Predávajúci predáva kupujúcemu predmetnú nehnuteľnosť v celku, t.j. v podiele 111, tak ako je uvedené
v článku II tejto zmluvy. Kupujúci nadobudne predmetnú nehnuteľnosť v podiele 111, t.j. v celku, so
všetkými právami a povinnosťami s ňou spojenými do svojho výlučného vlastníctva. Zmluvné strany na
základe vzájomnej dohody stanovili celkovú kúpnu cenu za predmetnú nehnuteľnosť
na: 3000,- €,
slovom: Tritisíc Eur. Zmluvné strany dohodli podmienky splatenia kúpnej ceny nasledovne:
•

kúpnu cenu vo výške 3000,- € uhradil kupujúci v deň podpisu kúpnej zmluvy a podania
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v hotovosti v pokladni na
Obecnom úrade v Obci Šelpice, čo obe strany podpisom na tejto zmluve potvrdzujú.

2)

Kupujúci nadobudne predmetnú nehnuteľnosť do svojho vlastníctva dňom právoplatného rozhodnutia
príslušnej správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnostI. Správny
poplatok spojený s konaním o povolení vkladu sa zaväzuje uhradiť kupujúci.

3)

Zmluvné strany sa zaväzujú spolupôsobiť pri príprave, rokovaniach a uzatváraní dokumentov (zmlúv,
dohôd a pod.), ktoré súvisia s prevodom predmetnej nehnuteľnosti vo vzťahu k tretím osobám (banka,
príslušná Správa katastra).

4)

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v deň podpisu tejto zmluvy.
Čl. V
Vyhlásenia zmluvných

strán

l)

Predávajúci ručí za vlastníctvo, nespomosť a bezbremennosť nehnuteľnosti a zároveň prehlasuje, že na
nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, ťarchy, vecné bremená, záložné, ani iné práva tretích osôb, okrem
tých, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy.

2)

Predávajúci prehlasuje, že predmetnú nehnutel'nosť odovzdá kupujúcemu najneskôr do 2 dní od termínu,
kedy došlo k právoplatnému povoleniu vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra
nehnuteľností.

3)

Predávajúci oboznámil kupujúceho so stavom predmetnej nehnuteľnosti a tento ju kupuje v stave, v akom
sa ku dňu podpisu tejto kúpnej zmluvy nachádza. Nebezpečenstvo
vzniku škody na predmetnej
nehnutel'nosti znáša do protokolámeho odovzdania nehnuteľnosti predávajúci.

4)

Predávajúci výslovne prehlasuje a ubezpečuje kupujúceho, že:
a)

vlastníctvo k nehnutel'nosti uvedenej v čl. Il a spôsob jej užívania je v súlade s platnými právnymi
predpismi, rozhodnutiami správnych orgánov, a že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by k
vydaniu protichodného dokumentu štátneho orgánu mohli viesť (napr. výkon rozhodnutia, resp.
exekúcia na majetok predávajúceho a pod.),

b)

nie je vedený žiaden súdny spor ani exekučné, vyvlastňovacie, konkurzné alebo reštrukturalizačné
konanie k nehnutel'nosti a nie sú mu známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli viesť k začati u
takýchto konaní,

c)

k nehnuteľnosti nie sú uzatvorené žiadne nájomné zmluvy, darovacie zmluvy, budúce kúpne
zmluvy, zmluvy o zriadení záložného práva, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva a pod.
okrem tých, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy,

d)

k nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy aku dňu uzatvorenia tejto zmluvy sú vysporiadané dane a
poplatky k príslušnému správcovi dane.

Čl. VI
Odstúpenie
l)

od zmluvy a doručovanie

Predávajúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak do 10 dní od podpisu tejto zmluvy nebude v
plnej výške zaplatená kúpna cena.
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2)

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že príslušná Správa katastra zastaví katastrálne konanie
alebo zamietne povoliť vklad do katastra nehnuteľností a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Toto
právo kupujúci nemá v prípade, ak bolo konanie o návrhu na povolenie vkladu prerušené z dôvodov, ktoré
je možné zmluvnými stranami opravou zmluvy, dodatkom ku zmluve alebo úpravou či doplnením iných
podkladov k návrhu na povolenie vkladu odstrániť a druhá strana s vykonaním takýchto úprav súhlasí.

3)

Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení predávajúceho podľa
čl. V ods. 4) ukáže ako nepravdivé alebo ak predávajúci do nadobudnutia vlastníctva kupujúcim
nehnuteľnosť scudzí, zaťaží alebo dá do užívania tretím osobám.

4)

Odstúpenie od zmluvy treba druhej strane oznámiť písomne. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku
zrušuje a každý z účastníkov je povinný vydať druhému všetko, čo podľa nej dostal. Pri vydávaní sa
primerane použije § 560 Občianskeho zákonníka.

5)

Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy účastnikov uvedené v záhlaví zmluvy.

6)

Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti
sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky
odosielateľovi z dôvodu neprevzatia príjemcom v stanovenej odbernej lehote.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1)

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, pričom účinky
prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nastávajú okamihom povolenia vkladu vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností.

2)

Túto zmluvu možno meniť a doplňať iba písomným
stranami.

3)

Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou
Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4)

Spory, vzniknuté medzi účastníkmi zmluvy, prislúchajú na rozhodnutie príslušnému súdu. Prípadné spory
súvisiace s touto zmluvou budú zmluvné strany prednostne riešiť vzájomnou dohodou.

5)

Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia sú určené na podanie príslušnému
pracovisku Správy katastra Trnava a po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.

6)

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento právny úkon urobili v predpísanej forme, že ich prejavy vôle sú
hodnoverné, slobodné a vážne, dostatočne určité a zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali,
jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

dodatkom

podpísaným

Predávajúci:

Kupujúci:

Obec Šelpice
zastúpená starostkou Ruženou Opálkovou, v. r.

Ing. Radovan Ižold

obidvoma

sa riadia ustanoveniami

(~~-
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zmluvnými

