KUPNA ZMLUVA
Uzatvorená dnešnéhodňa 15'10'2018, o 12.00 hod. v Turzovke, medzi Účastníkmi

ct.

r.

ZmIuvné stľany

Kupujúci :

Obec:
Sídlo:
lČo :
ZastÚpený:

Mesto Turzovka
o23 54 Turzovka, Stred ć,.178, Slovenská republika
00314331
ĐIC:2O2O553315
JUDr' Ľubomírom Golisom, primátorom mesta Turzovka
oprávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta Turzovka
oprávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy:
lng. Anna Šobichová, referent úseku výstavby arozvoja
mesta
Te lefon ický kontakt: 041 l 4209342, e-mail dari na. sob chova @tu rzovka. sk
Adresa doručovania: Mesto Turzovka, Stred 178,023 54 Turzovka
Bankové spojenie:
PR|MA BANKA SLOVENSKO, a. s
Císlo účtu:
0204617002/5600
IBAN:
SK50 5600 0000 00020461 7002
Mesto nie je platcom DPH.
i

(d'alej len,,kupujĹlci")

a

Predávajúciv rade 1.

Dátum
Trvale

Janec Miroslav

Janec

2.:

narodenia:

bytom:

r.

rod. č' 61-06-'t316146,
bytom Paseky 88, 739 't1 Fýdlant nad ostravicí, lR,

býom:

Predávajúciv rade

Dátum
Trvale

:

narodenia: nar'13.06.1961,

ŠlmerŠtefanr. Šimek
nar.28.05.1971, rod. č' 71-05-2817596
bytom Hlĺnenéć. 192,023 54 Turzovka, SR

cl.

Il

Všeobecné ustanovenla
V katastrálnom územíTurzovka, obec Turzovka je na Liste vlastníctva č. 6380
Evidovaná parcela c KN č. 422311- zastavané plochy a nádvoria o rnýmere 95 m2,
spoluvlastníci sú evidovaní:
pod B.1. Janec Miroslav r' Janec v podiele 17ĺ24, na základe Uznesenia 12Dl16l2017,
pod B.2. ŠimekŠtefanr. Šimek,v podiele 7t24 na základe Darovacej zmluvy č.
v 2346l2013,obidvaja tieŽ na základe Žiadosti o zápis a zákres GP ć,.3720903523l2o18 zo dňa 09.08.2018.
cr. t!!
Predmet zmluvy
Na základe tejto zmluvy predávajÚci v rade 1. a predávajúci v rade 2.odpredávajú
kupujúcemu, Mesto Turzovka do jeho rnýlučnéhovlastníctva:
- pozemok, parcelu c-KN č,. 422311- zastavané plochy a nádvoria o ýmere 95 m2,
pričom
predávaného podielu od Janca Miroslava r. Janec je 67,29 m2 a od
-qýmera
Šimka Štefanar. Šimek je 27,71 m2'
Mesto Turzovka, zastúpené primátorom JUDr' Ľubomírom Golisom, kupuje
nehnutel'nost'opísanú v bode l. tejto zmluvy od Janca Miroslava r. Janec a Šimka
Štefana r. Š|mek azároveň prehlasuje, žepoznástavkupovanej nehnutel'nosti.
-t-

I

cl. rv

Kúpna cena a platobné podmienky
Kúpna cena je stanovená dohodou a predstavuje sumu 3,33€/m2, pre
predávajÚceho Janca Miroslava r. Janec spolu 224,08€ , slovom:
dvestodvadsat'štyrieuro, O8 centov, pre predávajÚceho ŠimekŠtefanr. Šimekspolu
92,27ę, slovom: devät'desiatdva eur, 27 centov a bola schválená Mestským
zastupitel'stvom, dňa 04'10'2018 pod číslomč. 150-2619-2018.
Kupujúci hradĺv plnej výške poplatok spojený s prevodom vlastníctva nehnutel'nosti a
jej vkladom do katastra nehnutel'ností.
Kupujúci je povinný predávajÚcim, Jancovi Miroslavovi r. Janec uhradit'kúpnu cenu
pozemku, parcely C KN ć,. 4223t1V sume 224,08€ poštovou poukáŽkou a Šimekovi
Stefanovi r. Simek V sume 92,27€,poštovou poukáŽkou, najneskÔr do 14 dníodo dňa
doručenia Rozhodnutia o povolení vkladu okresným úradom v Čadci, katastrálnym
odborom.

cr. v
Technický stav predmetu prevodu
KupujÚci sa so stavom nehnutel'nosti oboznámil obhliadkou na mieste samom, ich
stav mu je dobre známy, preberá ju v stave v akom sa nachádzaku dňu podpísania
tejto zmluvy, vŠetkynáleŽitosti sú mu jasné a určitéa nemá Žiadne výhrady ani
pripomienky.
PredávajÚci Janec Miroslav r. Janec a Simek Stefan r. Simek prehlasujú, že na
odpredávanej nehnutel'nosti neviaznu Žiadne t'archy a prevod nie je obmedzený.

c!. vt
Práva, povinnosti a vyhlásenia zmluvných strán
PredávajÚci Janec Miroslav r. Janec a ŠimekŠtefanr. Šimek vyhlasujú a podpisom
tejto zmluvy potvrdzuj(l, że na predmete prevodu neviaznu Žiadne t'archy a bremená.
Bremenami v zmysle tejto zmluvy sú záloŽné práva a iné práva zodpovedajÚce
vecným bremenám, vrátane takých práv, pre vznik ktorých nie je potrebný vklad do
katastra nehnutel'ností, a to aj vrátane obligatirnych práv tretích osôb, ktoré existujú
v súvislosti s nehnutel'nost'ou a to nájomné práva, opcné práva alebo práva zo zmlÚv
o budúcich zmluvách, predkupné práva, ktoré boli zriadené alebo vznikli pred
povolením vkladu vlastníckeho práva kupujÚceho k prevádzanej nehnutel'nosti do
katastra nehnutel'nosti, alebo ktoré mÔŽu neskÔr vzniknút' konaním predávajúcej, pred
týmto vkladom, a teda kupujÚci nadobudne vlastnícke právo nezat'aŽené.

Kupujúci berie na vedomie, Že vlastnícke právo k predmetnej nehnutel'nosti
nadobudne aŽ vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnutel'nosti' ktorá je vedená
okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre kat. územie Turzovka.
Po vklade vlastníckeho práva v prospech kupujÚceho bude ako vlastník predmetných
nehnutel'nosti oprávnený tieto uŽívat' a súčasnepovinný platit' dane a znášat'všetky
povinnosti s vlastníckym právom súvisiace.
Zmluvné strany sa dohodli, Že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehn utel'ností pred loŽí kupuj Úci bezodkladne'

Predávajúci týmto s p l n o m o c ň u j Ú kupujúceho k samostatnému podaniu
návrhu na vklad na okresný úrad Čadca, katastrálny odbor.
Zároveň ho splnomocňujú k oprave prípadných zrejmých chýb, k previazaniu zmluv
a všetkých príloh do uceleného dokumentu, k prelepeniu i k podpisu za predávajúceho
-ĺ-
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cl. vil
odstúpenie od zmluvy
Predávajúci, Janec Miroslav r' Janec a ŠimekŠtefan r. Šimeksú oprávnení od
zmluvy odstúpĺt'v prípade, ak kupujúci nezaplatĺ kÚpnu cenu za predmet tejto

zmluvy riadne a včas.
Pre vylúčenieakýchkol'vek pochybností, predávajúca je oprávnená od zmluvy
odstúpit' v celom rozsahu.

Po odstÚpení od

tejto

zmluvy sú zmluvné strany povinné vrátit'si vzájomné

Plnenia v lehote siedmich pracovných dní odo dňa účinnostiodstÚpenia od tejto
zmluvy.

odstúpenie od zmluvy musí byt'uskutočnenév písomnej forme a musí bý'
doručenédruhej zmluvnej strane. odstupujúca strana je povinná nahradit'druhej
zmluvnej strane náklady, ktoré boli vynaloŽené naznebezpečenie podkladov
k uzavretiu tejto zmluvy. Za predpokladu, Že pre vykonanie zápisu zmeny práva
k nehnutel'nosti v katastri nehnutel'nostĺ to bude potrebné, zmluvné strany sa
zaväzujlj uzavriet' dohodu o odstúpenís úradne overenými podpismi tak, aby
takýto doklad bol právne spôsobĺlý na vykonanie takej zmeny v katastri
nehnutel'ností, a to v lehote siedmich pracovných dníodo dňa doručenia oznámenia
o odstúpenídruhej zmluvnej strane, ak nebude zmluvnými stranami
dohodnuté inak.
odstÚpenie od tejto Zmluvy je účinnédňom doručenia písomného oznámenia o
odstúpenĺodtejto zmluvy druhej Zmluvnej strane. odstÚpením od zmluvy sa táto
zmluva od poÖiatku zrušuje.

ct. vilt
Spoloěné ustanovenia
odkúpenie nehnutel'nosti definovanej čl. lll tejto zmluvy schválilo Mestské
zastupitel'stvo v Turzovke uznesením č. 150-2619-20188 na zasadnutídňa 04. 10
2018 v prospech kupujÚceho v sÚlade so Zák. ć,' 18ĺ1996 z. z. o cenách v znení
neskoršĺch predpisov'

Prevod predmetu kÚpy podľa tejto zmluvy je
hospodárenia s majetkom mesta Turzovka
nakladanĺ s majetkom obce.

v súlade so Zásadami
a platnou legislatívou sR

o

ct. !x
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade, ak bude potrebné tÚto zmluvu
doplnit' podl'a poŽiadaviek okresného Úradu Öadca, katastrálneho odboru pri
prerušeníkatastrálneho konania, poskytnú si potrebnú sÚčinnost'a urobia takbez
zbytočnéhoodkladu'

Táto zmluva mÔŽe byt'menená alebo doplnená výlučne formou písomných
a očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvorit' neoddelitel'nú súčast'zmluvy.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch,kaŽdý rovnopis má platnost'
originálu. Každá zmluvná strana dostane po 'ĺ vyhotovenía 2 vyhotovenia budú
tvorit'prílohu návrhu na vklad.
Táto zmluva je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č,.211ĺ2oo0Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplneníniektorých zákonov
-ĺv znení neskorších

predpisov.

3

Vzmysle zákona č,'18t2o18Z.z' o ochrane osobných údajov a ozmene
a_doplnení niektoých zákonov v znení neskoršícń predpiśov,predávajÚci Janec
Mĺroslav r. Janec a Šimek Štefanr. Šimekpodpisom tejto zmluvy dávajÚ svoj súhlas

so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve, pre potreby realizácie
účelutejto zmluvy'

Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnost'
nadobúda dňom nasledujÚcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle mesta
Turzovka, v súlade so zákonom ć,.40t1964zb. občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, ktoým sa menia a oopíňajúniektoré zákony'
Zmluvné strany čestne prehlasujÚ, Že sú sposobilé na právne Úkony, zmluva bola
urobená slobodne a vážne, nie v tiesni , pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných
podmienok a táto zmluva obsahuje 4 strany'Zmluvné strany si zmluvu prečítali,jej
obsahu v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
V Turzovke, dňa 15.10.2018

TU ,t
Kupuĺúci:

ŕ
v

JUDr. Ľubomír Golis
Primátor mesta Turzovka
V Turzovke , ana ''.....'(('../':...!'(ť

Predávaiúci:
Janec Miroslav

r.

Janec

/f //

V

Predávaĺúci:

ffi;ertefan

AT o
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r. Šimek

v rurzovke , an

..(.:?.:.!.9-.,..!.t']-.(.8..

4

klliĺĺy ł?!iQ,,u,,,.,
ĺ'ĺld['u ĺisl'ĺ'ĺli'łll'tiĺ't''1

fuĺ.l7fłtlď
ľĺld.č.-.
bllont
'.'.:.:.'"'.:y_u_

V

'ľurí'llľke

okrúhIĺlptčiutkalllĺ'stapoĺlpis:

i'

:t:

I ,.

\ ĺ'

)l

V

Tuľilll,kľ

ok rú h Iu p

aĺ1i lt ĺ k

u

dłilt ','.
nl

tl s

tu

pĺlĺtpis

