
č. j. MM - 587/01109/2014 

Kúpna zmlu va o prevode práv k nehnutel'nosti 

uzatvorená podl'a zák. č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 
medzi zmluvnými stranami 

Pr e d á vaj ú c i: 

Mesto Zlaté Moravce 
v zastúpení: 
síd lo: 
IČO : 
DiČ: 
bankové spojenie: 
číslo účtu : 

(ďalej len " p redávajúci" ) 

K u p u jú c i: 

Ing. Eva Kalúzová, 

(ďalej len " kupujúci" ) 

Ing. Peter Lednár, Cc., primátor mesta 
l. mája č. 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 
00308676 
2021058787 
Všeobecná úverová banka. a. s. 
1622578653/0200 

Č lánok I 
Predmet a úče l zmluvy 

I. Mesto Zlaté Moravce je podielovým spoluvlastníkom nehnutel'nosti . ktorá sa 
nachádza v meste Zlaté Moravce, v ka tas trá lnom území Z la té Moravce, a je zapísaná na 
Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore v L V č. 7191 v podiele Y. na Mesto 
Zlaté Moravce ako pozemok - parcela K registra ,.C·, pa rcelné č ís l o 3460/39 o celkovej 
výmere 225 m', druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v podiele 'I., čo predstavuje 
výmeru 56,25 m'. 

2. Predávajúci touto zmluvou predáva zo svoj ho podielového spoluvlastníctva v podiele 
y. uvedenú nehnutel'nost". ktorú kupujúca kupuje do výlučného vlastníctva v podiele Y. za 
kúpnu cenu uvedenú v č lánku II. /túto kúpnu cenu sa kupujúca zaväzuje zaplatiť 

predávajúcemu!. Jedná sa o nasledovnú nehnutel'nosť: 

• pozemok - parcela KN registra " ", pa rcelné č ís lo 3460/39 o výmere 225 m', druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ktorá sa nachádza v meste Zlaté Moravce, 
v ka tastrálnom území Z laté Mo ravce, a je zapí aná na Okresnom úrade Zlaté 



Moravce, katastrálnonl odbore v LV c. 7191, v podielovom spoluvlastníctve Y4-ina
na Mesto Zlaté Moravce.

lna uvedenom pozemku sa nachádza stavba bytového domu na Tekovskej ulici súpisné císlo
1986 a Ing. Eva Kalúzová, rod. Pavková je vlastníckou bytu c. 1 v tomto bytovom domel

Clánok II

Kúpna cena a jej splatnost

l. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva k
nehnutelnosti uvedenej v cl. L bod 2. tejto zmluvy vo výške 3,31 €h112, 1. j. vo výške
186,19 Eur (slovom jednostoosemdesiatšest eur devätnást' centov).

2. Kúpnu cenu sa kupujúca zaväzuje zaplatit bezodkladne najneskôr pri podpise tejto
kúpnej zmluvy a to bankovým prevodom na úcet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto
kúpnej zmluvy alebo do pokladnice Mestského úradu. Kúpna cena je uhradená dnom jej
pripísania na úcet predávajúceho. Po úhrade kúpnej ceny apo podpise tejto kúpnej zmluvy
predávajúci bezodkladne podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelností.

3. V prípade, že kupujÚca neuhradí kÚpnu cenu v súlade s touto Zl11luvou, má
predávajÚci právo od tejto zmluvy odstúpit.

Clánok III

Vyhlásenia zmluvných strán

l. Predávajúci oboznámil kupujÚcu so stavom nehnutelnosti uvedenej v cl. l tejto
zmluvy a prehlasuje, že na 'prevádzanej nehnutelnosti neviaznu žiadne dlhy a iné tarchy.
Kupujúca vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámila so stavom predmetu
kÚpy a prehlasuje, že jeho skutkový a právny stav pozná a predmet kúpy prijíma a kupuje
bez výhrad, v stave v akom stojí a leží ku dnu podpisu tejto zmluvy.

2. Predávajúci prehlasuje, že na prevádzanej nehnutelnosti uvedenej v cl. I bod l. nie je
a ani nebolo zacaté žiadne sÚdne, exekucné alebo iné správne konanie.

3. Predávajúci vyhlasuje, že nehnutelnost pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými
stranami, 1. j. pred uzavretíl11 tejto zmluvy nepredal, nedaroval ani iným spôsobom
nepreviedol na tretiu osobu I tretie osoby l, ani ich nevložil ako vklad do žiadnej obchodnej
spolocnosti alebo družstva.

4. Predávajúci vyhlasuje, že po podpise tejto Zl11luvyoboma zmluvnými stranami, 1. j. po
uzavretí tejto zmluvy, nehnutelnost nepredá, nedaruje ani iným spôsobom neprevedie na
tretiu osobu I tretie osoby, ani ich nevloží do žiadnej obchodnej spolocnosti alebo družstva,
ani nevykoná iný úkon, na základe ktorého l11ôžebyt do príslušnej evidencie nehnutelností
zapísaná tretia osoba I tretie osoby ako vlastník nehnutelnosti.
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Moravcc. katastrál nom odbore v LV č. 7191, v podielovom spoluvlastníc tve ~·ina 

na Mesto Zlaté Moravce. 

lna uvedenom pozemku sa nachádza stavba bytového domu na Tekovskej ulici súpisné číslo 

1986 a Ing. Eva Kalúzová, rod. Pavková j e vlastníčkou bytu č. ) v tomto bytovom dome! 

Čl{,nok II 
Kúpn a ccml :1 jej spl :ltnost' 

l. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva k 
nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. bod 2. tej to zmluvy vo výške 3.31 €/m2

• 1. j. vo výške 
186,19 Eur (slovom jcdnost o()scmdcsi atšcsť eur dcviitn ás l' centov). 

2. Kúpnu cenu sa kupujúca zaväzuje zap latiť bezodkladne najneskôr pri podpise tejto 
kúpnej zmluvy a to bankovym prevodom na účel predávajúceho uvedený v záhlaví tejto 
kúpnej zmluvy alebo do pokladnice Mestského úradu. Kúpna cena je uhradená dňom jej 
pripísania na účet predávaj úceho. Po úhrade kúpnej ceny apo podpise tej to kúpnej zmluvy 
predávajúci bezodkladne podá návrh na vk lad vlastníckeho práva do katastra nehnuternostL 

3. V prípade, že kupujúca neuhradí kúpnu cenu v súlade s touto zmluvou. má 
predávajúci právo od tejto zml uv)' odstúpit'. 

Článok III 
Vyhlásenia zmluvných sl r:i n 

1. Predávajúci oboznámil kupujúcu so stavom nehnuternosti uvedenej v čl. I tejto 
zmluvy a prehlasuje, že na prevádzanej nehn uteľnosti neviaznu ž iadne d lhy a iné ťarchy. 

Kupujúca vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámila so stavom predmctu 
kúpy a prehlasuje. že jeho skutkový a právny stav pozná a predmet kúpy prijíma a kupuje 
bez výhrad , v stave vakom stojí a leží ku dilu podpisu tejto zmluvy. 

2. Predávaj úc i preh lasuje. že na prevádzanej nehnu tel"nosti uvedenej v čl. I bod l . nie je 
a ani nebolo začaté žiadne súdne, exekučné alebo iné správne konanie. 

3. Predávajúci vyhlasuje, že nehnuternosť pred podpisom tejto zmluv)' oboma zmluvn)'ffi i 
stranami. I. j . pred uzavretím tejto zmluv)' nepreda l. nedarova l an i iným spôsobom 
nepreviedol na tret iu osobu I tretie osoby I . ani ich nevlož il ako vklad do žiadnej obchodnej 
spoločnost i alebo družstva. 

4. Predávajúci vyh lasuje. že po podpise tejto zmluvy oboma zm luvnými stranami. t. j. po 
uzavretí tejto zmluvy, nehnutel'nosť nepredá. nedaruje ani iným spôsobom neprevedie na 
tretiu osobu I tretie osoby, an i ich nev loží do žiadnej obchodnej spo ločnost i alebo družstva, 
ani nevykoná iný úkon. na zák lade kto rého môže byť do príslušnej evidencie nehnuteľností 
zapísaná tretia osoba I treti e osoby ako vlastník nehnuteľnosti. 
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Clánok IV
Ostatné dojednania

l. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady spojené s prevodon1 vlastníckeho
práva k nehnutelnosti z predávajÚceho na kupujÚcu hradí kupujÚca.

2. KupujÚca nadobudne vlastnícke právo k nehnutelnosti až povolením vkladu
vlastníckeho práva k nehnutelnosti· v prospech kupujÚcej do katastra nehnutelností
vedeného Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom.

3. Súhlas Mestského zastupitelstva Zlaté Moravce k prevodu vlastníckeho práva
k nehnutelnosti podla tejto zInluvy bol podla § 9a ods. 8 písIn. b) zákona SNR c. 138/1991
Zb. o Inajetku obcí v znení neskorších predpisov /prevod pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdatela vrátane prilahlej plochy, ktorá svojín1 Ulniestnenín1 a využitím
tvorí neoddelitelný celok so stavbou/ udelený uznesením Mestského zastupitelstva

, v Zlatých Moravciach C. 697/2013 na 29. zasadnutí konanom dna 12.12.2013.

4. KupujÚca dáva predávajúcemu súhlas v sÚlade so zákonom 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných Údajov v znení neskorších predpisov na spracovávanie osobných Údajov
potrebných k výkonu cinnosti vyplývajÚcich z tejto zn1luvy, na vedenie evidencie a na jej
zverejnenie v zInysle clánku V ods. 4. tejto zmluvy.

Clánok V
Záverecné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujÚ, že ich prejavy vôle byt viazaní touto zmluvou sÚ
slobodné, jasné, urcité a zrozumitelné. Zn1luvná volnost oboch zn1luvných strán nie je
nicím obn1edzená a zmluvu nepódpisujÚ v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných
podmienok.

2. ZInluva nadobÚda platnost dnon1 jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a nakolko sa jedná o zn1luvu, ktorej povinné zverejnenie ustanovuje zákon, Úcinnost
nadobúda dlí.on1 nasledujúcin1 po dni jej zverejnenia (obligacno-právne následky).
Vlastnícke právo k predn1etu prevodu nadobÚda kupujÚca na základe právoplatného
rozhodnutia Okresného Úradu Zlaté Moravce, katastrálneho odboru o jeho povolení do
katastra nehnutelností (vecno-právne následky).

3. ZInluva je vyhotovená v 5-tich rovnopisoch, každý rovnopis Iná platnost originálu.
PredávajÚci obdrží 2 vyhotovenia, kupujÚca 1 vyhotovenie a 2 vyhotovenia budú predložené
Okresnému Úradu Zlaté Moravce, katastrálnemu odboru, ako prílohy návrhu na vklad
vlastníckeho práva.

4. Túto zlnluvu v zmysle § Sa zákona C. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informácián1 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnoIn znení Mesto Zlaté
Moravce zverejní na webovom sídle n1esta.

-

Článok IV 
Os tatné dojedn aniu 

I. Zmluvné strany sa dohodli. že všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho 
práva k nehnUlcľnosti z predávajúceho na kupujúcu hradí kupujúca. 

2. Kupujúca nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti až povolením vkladu 
vlastníckeho práva k nehnuternosti v prospech kupujúcej do katastra nehnuteľnost í 

vedeného Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom. 

3. Súhlas Mestského zastupiteľstva Zlaté Moravce k prevodu vlastníckeho práva 
k nehnuteľnost i podľa tejto zmluvy bol podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR Č. 13811 991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorš ích predpisov Iprevod pozemku zastavaného stavbou VQ 

vlastníctve nadobúdatel'a vrátane priľahlej plochy. ktorá svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeli teľný celok so stavbou! udelený uznesením Mestského zastupite J'stva 
v Zlatých Moravciach Č. 697/2013 na 29. zasadnutí konanom diia 12. 12.2013. 

4. Kupujúca dáva predávajúcemu súhlas v sulade so zákonom 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobn)'ch lldajo\ v zneni neskorších predpisov na spracovávanie osobných udajov 
potrebn)'ch k v)konu či nnost i vypl)'vajúcich z tejto zmluv). na vedenie evidencie a na jej 
zverejnenie v zmysle č l á nku V ods. 4. tejto zmluvy. 

Č lánok V 
Z~i\'e reč n é ust:.novcnhl 

l. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú 
slobodné. jasné, urči té a zrozumiterné. Zmluvná vornost' oboch zm luvných strán nie je 
ničím obmedzená a zmluvu nepodpisuj u v tiesni , v omyle ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. 

2. Zmluva nadobúda pl atnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a nakoľko sa jedná o zmluvu. ktorej povinné zve rejnenie ustanovuje zákon. úč innost" 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverej nenia (obl i gačno-právne následky). 
Vlastnícke právo k predmetu prevodu nadobúda kupujúca na základe právoplatného 
rozhodnut ia Okresného úradu Zlaté Moravce. katastrálneho odboru O jeho povolení do 
katastra nehnuterností (vecno-právne následky). 

3. Zmluva je vyhotovená v 5-t ich rovnopisoch. každý rovnopis má platnost' ori ginálu. 
Predávajúci obdrží 2 vyhotovenia. kupujúca l vyhotovenie a 2 vyhotovenia budú predložené 
Okresnému úradu Zlaté Moravce. katastrálnemu odboru. ako prílohy návrhu na vklad 
vlastníckeho prava. 

4. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č . 2 11 /2000 Z, z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Mesto Zlaté 
Moravce zve rej ní na webovom sídle mesta. 
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5. O zverejnení zmluvy podľa predchádzajúceho odseku svedčí písomné potvrdenie 
o zverejnení zmluvy. Mesto Zlaté Moravce vydá dve vyhotovenia potvrdenia o zverejnení 
zmluvy, I pre predávajúceho a 1 pre Okresný úrad Zlaté Moravce, katastrálny odbor, ako 
prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva. 

6. Menil' a dopíňat' ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou za 
súhlasu oboch zmluvných strán. Vzt'ahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných príslušných predpisov 
v platnom znení. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy o prevode 
vlastníckych práv k nehnuteľnosti. Pred podpisom tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu 
porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byt" viazaní touto zmluvou a na znak 
úhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

Kupujúci : 
-l FEB. 10'~ 

V Zlatých Moravciach dňa 

Ing. Eva Kalúzová 
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Za predávajúceho: 

V Zlatých Moravciach dňa -~. FEB. 2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta Zlaté Moravce 

Materiál spisa\:.... .. i ' 
Za správno ť .... ..... . ...~ 
DM: ...... ........ Q •. WLl01L .: 


