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KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa §§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka,

dolu udaného dňa, mesiaca a roku

Zmluvné strany:

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
IČO 321575

v mene Mesta Rajec koná primátor mesta Ing. Ján Rybárik, zvolený za primátora Mesta
Rajec dňa 27.11.2010, podľa osvedčenia o zvolení za primátora mesta zo dňa 27.11.201O,

na strane jednej ako pre d á vaj ú ci,
a z druhej strany

Anton KOVÁČIK,rodený Kováčik, narodený
rodné číslo " - - " , trvale bytom Kollárova 852, 015 Ol Rajec,
štátna príslušnosť : Slovenská republika

a jeho manželka

Ol'ga KOVÁČIKOVÁ, rodená Pekná, narodená _
rodné číslo trvale bytom Kollárova 852, O15 Ol Rajec,
štátna príslušnosť : Slovenská republika

ako k u p u j Ú ci,

súhlasne vyhlásili, že sú k uzatváraniu právneho úkonu oprávnení
a k právnym úkonom spôsobilí, uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu

za nasledovného obsahu a podmienok

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1. Predávajúce Mesto Rajec, IČO 00321575, je v celosti výlučným vlastníkom
pozemku, ktorý sa nachádza v katastrálnom území a obci Rajec, a to parcely registra " C"
evidovanej na katastrálnej mape ako KN C parcela číslo 1104/1 o výmere 37622 m2

ostatné plochy.

1.1.1. Pozemok je zapísaný v katastri nebnutel'ností, na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe
katastra Žilina, na liste vlastníctva Č. 1500 v katastrálnom území Rajec .

1.1.2. Predávajúce Mesto Rajec preukazuje vlastnícke právo k predmetnému pozemku
zápisom na liste vlastníctva č. 1500, pre katastrálne územie Rajec, v zápise pod B II v III .
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1.2. Geometrickým plánom číslo 207/2010, vyhotoveným spoločnosťou BV PLAN spol.
s LO. Fačkov dňa 14.10.2010, úradne overeným Správou katastra v Žiline dňa 26.10.2010
pod číslom 1883/20IO, bol zameraný pozemok, a to KN C parcela Č . 110411 - ostatné plochy
o výmere 37622 m2

, evidovaná na liste vlastníctva č . 1500, z ktorej bola odčlenením

vytvorená nová KN C parcela č. 1104/188 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2
•

1.2.1. Citovaný geometrický plán je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako priloha č. 1/.

Článok ll.
Predmet zmluvy

2.1. Predávajúce Mesto Rajec, podľa ustanovenia § 9a ods. 8/, písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením
Mestského zastupiteľstva v Rajci číslo 153/2010 zo dňa 25.11.2010, ktorým zastupiteľstvo

schválilo predaj pozemku do vlastníctva kupujúcich z dôvodu, že ide o pozemok zastavaný
stavbou garáže vo vlastníctve kupujúcich manželov, ktorý pozemok svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou garáže, nachádzajúcej sa na ul. Športová
v Rajci, týmto pre d á v a kupujúcim manželom

Antonovi KOVÁČIKOVI, rod. Kováčikovi,

nar. í, rodné číslo '

a jeho manželke

Ol'ge KOVÁČIKOVEJ, rod. Peknej,
nar. i, rodné číslo

do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti KN C parcelu číslo 1104/188

- zastavané plochvanádvoria o výmere 2 mZ, nachádzajúci sa v obci a katastrálnom
území Rajec, so všetkými právami a povinnosťami k tomuto pozemku sa vzťahujúcimi,

so všetkým zákonným príslušenstvom, v hraniciach tak, ako sú uvedené v geometrickom
pláne citovanom článku I. ods. 1.2. tejto zmluvy, za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo
výške 33,20 EUR (slovom : tridsaťtri eur, dvadsať centov), za ktorú kúpnu cenu kupujúci
predmetný pozemok od predávajúceho Mesta Rajec k u p u jú.

Článok III.
Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Zmluvné strany sa doh o d I i, že kúpna cena za prevod vlastníckeho práva
k pozemku, ktorý je predmetom tejto zmluvy vo výške 33,20 EUR, (slovom: tridsaťtri eur,
dvadsať centov), je splatná v plnom rozsahu v deň, kedy bude táto zmluva podpísaná
obidvoma zmluvnými stranami.

3.1.1. Kupujúci sa zaväzujú zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutý deň

splatnosti v peňažnej hotovosti do pokladne predávajúceho alebo vkladom na účet

predávajúceho Mesta Rajec, vedený vo VÚB, a.s., pobočka Rajec, číslo účtu :
23621432/0200.

• druhástrana kúpnej zmluvy -

3
s
O

P
h

4

4
p
Z

5
t,

.) r
\
(-
a
a
\

l

2

2

S

l

r
l

l



ll.
10
lY
m

3.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa kupujúci dostanú do omeškania
s platením kúpnej ceny viac ako lOdní po lehote splatnosti , je predávajúce Mesto Rajec
oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú momentom
pripísania peňažnej sumy na účet predávajúceho alebo momentom odovzdania peňažnej

hotovosti do pokladne predávajúceho.

Článok IV.
Vyhlásenia zmluvných strán

4.1.

a)

la
TI b)
'0

.ý c)

II

'á d)

e)

f)

Predávajúci vyhlasuje a výslovne uisťuje kupujúcich, že :

na predávanom pozemku neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, záložné práva,
predkupné ani iné vecné práva alebo právne povinnosti;

predaj predávaného pozemku nie je zmluvne obmedzený;

žiadna tretia osoba nie je oprávnená predávaný pozemok bezplatne užívať, v časti

alebo celosti, na základe zmluvy alebo iného právneho titulu;

žiadna tretia osoba si nerobí nárok na vlastníctvo predávaného pozemku;

žiadna tretia osoba nie je oprávnená požadovať či vymáhať od vlastníka predávaného
pozemku akékoľvek práva alebo nároky z dôvodu vlastníctva;

nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by bránili kupujúcemu v riadnom užívaní
predávaného pozemku.

I,

l

~

i

4.2. Kupujúci súhlasne vyhlasujú, že stav prevádzaného pozemku im je z osobného
poznania dobre známy, oboznámili sa s ním osobnou obhliadkou pred podpísaním tejto
zmluvy, pozemok kupujú tak ako leží bez výhrad.

Článok V.
Nadobudnutíe vlastníckeho práva

5.1. Zmluvné strany berú na vedomie , že vlastnícke právo k pozemku, ktorý je predmetom
tejto zmluvy, bude prevedené na kupujúcich dňom, kedy nadobudne právoplatnosť

rozhodnutie Katastrálneho úradu Žilina, Správy katastra v Žiline o povolení vkladu
vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy v prospech kupujúcich do katastra nehnuteľností.

5.2. V prípade, ak bude potrebné pre účel prevodu vlastníckeho práva túto zmluvu doplniť

alebo zmeniť z akýchkoľvek dôvodov jej vád, zaväzujú sa zmluvné strany odstrániť vadu
alebo neúplnosť tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 42 ods. 5 zákona č. 162/1995 Z. z.
v platnom znení o katastri nehnuteľností, prípadne pokiaľ nebude možné vadu odstrániť inak,
uzavrieť novú bezchybnú kúpnu zmluvu s tými istými podmienkami, ako sú uvedené v tejto
zmluve . za týmto účelom sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si potrebnú súčinnosť

a spolupôsobenie a vykonať opravu, bez zbytočného odkladu po výzve jednej zo zmluvných
strán.
5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva na základe tejto
zmluvy podá na Katastrálny úrad v Žiline, Správu katastra Žilina, predávajúci osobne, alebo
prostredníctvom ním splnomocnenej osoby, v lehote do 5 pracovných dní po dni, kedy bude
na účet, alebo do pokladne predávajúceho pripísané peňažné plnenie vo výške 33,20 EUR,
zaplatené kupujúcimi z dôvodu zaplatenia kúpnej ceny na základe tejto zmluvy.

- tretia strana kúpnej zmluvy -



5.4. V prípade, že bude príslušnou správou katastra návrh na vklad vlastníckeho práva
podľa tejto zmluvy právoplatne zamietnutý, alebo v prípade, že konanie o povolenie vkladu
vlastníckeho práva bude právoplatne zastavené s tým, že vklad vlastníckeho práva nebude 8.:
povolený, kupujúci sú oprávnení od tejto zmluvy odstúpiť, v dôsledku čoho sa dňom za
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy ruší kúpna zmluva od počiatku a predávajúci je IS
povinný vrátiť kupujúcim ním zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 30 pracovných dní odo dňa je,
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. de

Článok VI.
Zápis do katastra nehnuteľnosti

PI
6.1. Zmluvné strany žiadajú, aby na jej základe bol na Katastrálnom úrade v Žiline, Správa M
katastra Žilina prevedený tento zápis na list vlastníctva:

Katastrálne územie : RAJEC

- na A LV : PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
KN C parcela č. 1104/188 o výmere 2 m2 Zastavané plochy

a nádvoria

- na B LV : Anton KOVÁČIK, rodený Kováčik, narodený _
rodné číslo - _. - . - .- , trvale bytom Kollárova 852, 015 Ol Rajec,

Oľga KOVÁČIKOVÁ, rodená Pekná, narodená
rodné číslo .I, trvale bytom Kollárova 852, 015 Ol Rajec,

Podiel: 1/1 do BSM
- na C, D LV žiadny zápis

Článok VII.
Osobitné ustanovenia

7.1. Prevod vlastníckeho práva k novovytvorenej KN C parcele č. I 104/188 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2 ml v katastrálnom území Rajec, do vlastníctva kupujúcich
manželov Antona Kováčika a jeho manželky Oľgy Kováčikovej, rod. Peknej , bol schválený
Mestským zastupiteľstvom v Rajci na zasadnutí dňa 25.11.2010, Uznesením číslo 153/2010,
za kúpnu cenu 16,60 EUR/ml.

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky výdavky súvisiace s prevodom vlastníckeho
práva na základe tejto zmluvy zaplatia kupujúci ( správny poplatok za vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností).

Článok VIII.
Záverečnéustanovenia

8.1. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že zmluvy bola spísaná podľa ich pravej
a slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola ničím obmedzená, prejavy ich vôle sú určité

a zrozumiteľné, s predmetom zmluvy sú oprávnení nakladať, obsahu zmluvy po prečítaní

porozumeli, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú.

- štvrtá strana kúpnej zmluvy -
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bude 8.2. Zmluva bola spísaná JUDr. Annou Kecerovou Veselou, advokátkou so sídlom v Rajci,
l ň om zapísanou v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory v Bratislave pod číslom

ici je 1964 v šiestich originálnych vyhotoveniach, z toho dve sú určené pre Správu katastra Žilina,
)dňa jedno vyhotovenie pre predávajúceho, dve pre kupujúcich a jedno pre uloženie do archívnej

dokumentácie advokátky.

V Rajci dňa 17. januára 2011

uáva

"

lané
cich
lený
010,

teho
.eho

avej
'čité

taní

PREDÁVAJÚCI:
Mesto Rajec,

KUPUJÚCI:

1/\ .-'
········t·························· ··
Anton Kováčik

- ....... .... - ............................. ...............
Oľga Kováčiková

- piata strana kúpnej zmluvy •



VÝKAZ VÝMER
Doterajší stav Zmeny Nový stav

Cislo Výmera Druh k od Druh VlastnIk

parcely
Clslo Výmera

nájomca- dditel
pozemku Diel parcele m' parcely m' pozemku

KN ha m' člslo člslo
parcely

ha m'
adresa

PK

Stav prävny je totožný

s registrom C KN

1104/121 24 zastpl. 1104/121 24 zastpl. KovACIKAtrton
- 16 a man.!.Ofga rod.Pekná

7 Rulová 192
Rajec

1104/1 3 7622 ostatnépI. 1104/1 3 7620 ostatnépi. doteraj!I
37

1104/188 2 zastpl. KovACIK Anton
16 8 manf.orga rod.PeW
7 Ružová192

.....---- ------- ---- oo----- ---------- ---- ------- ------ -------- ---_..-..--------- ---.. .._..__..-......_--_.._- _•••••••Rw.!:.••. ,.
3 7646 3 7646

a: kód spOsobu vyuflvania

kód druhu stavby

16- Pozemok, na ktoromje postavená nebytová budova označená súpisným číslom .

37- Pozemok. na ktoromsú skaly, rokliny, výmole.vysoké medzes krovlm alebo kamenlm

a iné plochy, kloré neposkytujú trvalý úfnok

7· Samostatne stojaca garáf

metrickýplAnje podkladomna prAvneúkonl ked údaje doteraj!ieho stavu .,y/(azuvýmer $ú zhodn6 $ údajnW platnjeh vjpisov z katsSh nehnute/nosti

lotoviter Kraj Žilinský Okres Zilina Obec Rajec

BV PLAN, spol. s r.o. Kal. Clslo Mapový

01315 FAČKOV 72
územie Rajec objednávky 20712010 l istč. Pov.Bystrica 0-213

IČO 43901140 na zameranie garáfe p.č.11041121 a

GEOMETRICKÝ PLÁN
11041188 pre zápis stavby do KN.

Uradneoveril:

Vyhotovil Autorizačne overil U:t', ,
" ' o, . ,. , .t.

.=~ ...
. :14.10.2010 I~no: Dňa:14.10.2010/\~'l"~~;~ Dňa : :~ .ľi -'~ ; i ·· F ilé ICfsla:

1883/1.il1OEdita MURINOVÁ
., ,

Nové hranice boU v prírode označené Nále!~osraml t~o ,;;a~p~ň Ú~'M O~.... "'''SO " ..... NRSR'~~.......
múrom ~r.. r ..j=:J a l

• k"es~', ~~: ~ ~ 'mam podrobného merania( meračský náčrt)č. *" o '-- ;;-.* '\ ~ t
E 1043. ~ .... l!.

(f ,U-~ľ.; ~~r~. ~""'" .~~h
SlÍl'f.dnioe bodov ozn.čenych t r. lami • ostatn' mal1lČlk' ~ona l1~:};''''"Í1l1l(,ulo f lllnA vn IIi111tlholt'.Illlli 'ln llllm lllnl...... " ~~et~

r
~\ !eeJlatk.ll 1-\,, <

\ '-../
t.č.6.49-1997

-s. '1;....<JL '· -.....
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Výpis Z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 15312010 konaného dňa

25.11.2010

Mestské zastupiteľstvo

l. schvaľuje

odpredaj pozemku parcela Č . 1104/188 KNC o výmere 2 m2 žiadate!'ovi Kováčik Anton, nar.
. _, r. č . í a manželke Oľge rod. Peknej, nar. ' l, r.č. _

obaja bytom Rajec, Kollárova 852 podľa geometrického plánu Č. 207/2010 vyhotoveného BV
PLAN Fačkov, s.r.o. overeného Správou katastra Žilina pod Č. 1883/2010 dňa 26.10.2010
podľa zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskoršich predpisov s použitim § 9a, ods.
8, písm. b) z dôvodu, že ide o pozemok zastaveného stavbou garáže vo vlastníctve manželov
Kováčikovcov, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
garáže nachádzajúcej sa na ul. Športovej v Rajci za cenu 16,60 €/m2

•

-'-~' -

.... .

".. .... ... ..

?-- Lrng. Ján Ryb á r i k , V.r.
primátor mesta

Za správnosť výpisu: Alena Uríková ~


