Kúpna zmluva
uzavretá podľa §§ 588 a nasl.

Občianskeho

zákonníka,

a

Zmluva o zriadení predkupného práva
uzavretá podľa §§ 602 a nasl. Občianskeho'zákonníka,
dolu udaného dňa, mesiaca a roku

Zmluvné strany :

ME8TORAJEC
Námestie SNP 2/2, 015 Ol Rajec
IČO OO 321 575
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 27.11.2010,
ako

pre d á vaj ú c i

na strane jednej a z druhej strany

Matej MELICHERČIK,rodený Melicherčik, narodený
trvale bytom
rodné číslo
štátne občianstvo: Slovenská republika
ako k u p u j

Ú

1989
Žilina

c i,

súhlasne vyhlásili, že sú k uzatváraniu právnych úkonov oprávnení
a k právnym úkonom spôsobilí, uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu a Zmluvu
o zriadení predkupného práva za nasledovného obsahu a podmienok
KÚPNA ZMLUVA
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Predávajúce MESTO RAJEC, IČO OO 321 575, je v celosti výlučným vlastníkom
sa v katastrálnom území Rajec, a to stavby domu súpisné
číslo 1084 (práčovňa) postavenej na KN C parcele č. 718 a touto stavbou zastavaného
pozemku parcely registra" C" evidovanej na katastrálnej mape ako KN C parcela č. 718
o výmere 100 m 2 - zastavané plochy a nádvoria.
1.1.

nehnuteľností nachádzajúcich

1.2. Vyššie opísané nehnuteľnosti sú evidované v katastri nehnuteľností na Katastrálnom
úrade v Žiline, Správe katastra v Žiline na liste vlastníctva č. 1500 vedenom pre katastrálne
územie Rajec.
1.3.
Predávajúce Mesto Rajec preukazuje vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam
zápisom na liste vlastníctva č. 1500 pre katastrálne územie Rajec, v zápise pod B 1/ v 1/1.
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1.4.
Dom súp. č. 1084 sa nachádza v intraviláne Mesta Rajec na ulici Partizánskej,
v radovej zástavbe rodinných domov pri Wavnej ceste I/64.
Dom je jednopodlažný, nepodpivničený so sedlovou strechou. Základy sú murované
z monolitického betónu, obvodové steny prízemia a podkrovia sú murované z tehál hr.
500 mm. Strop nad prízemím je železobetónový s rovným podhľadom. Strecha je sedlová
s dreveným väznicovým krovom pokrytá pozinkovaným ·plechom. Fasádne omietky sú
vápenno-cementové hladké.
Prístup do domu je z ulice Partizánskej z čelnej strany priamo z chodníka. V 1. nadzemnom
podlaží objektu je situovaná kotolňa, manglovňa a dve sušiarne prádla. V podkroví objektu je
povalový priestor prístupný z prízemia vedľajšieho domu rebríkovým schodiskom. Dom je
prepojený s vedľajším domom, vzW'adom k tomu, že obidva objekty tvorili jednu prevádzku
práčovne. Okná sú drevené zdvojené, dvere hladké plné a zasklené. Podlahy v prízemí sú
pokryté PVC povlakmi, v kotolni je cementový poter. Objekt je vykurovaný ústredným
kúrením - z kotolne na pevné palivo. Elektrická inštalácia je svetelná a motorická s ističmi.
Dom bol postavený v roku 1930.
1.4.1. Napojenie na inžinierske siete:
Stavba je napojená na dodávku elektrickej energie a pitnej vody. Zmena odberateľa sa
uskutoční do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Správy katastra Žilina o povolení vkladu
kúpnej zmluvy.
1.4.2. Zaradenie objektu podl'a územno-plánovacej dokumentácie:
V zmysle územného plánu je stavba začlenená do prevládajúcej funkcie obytné územie.
Účel využitia stavby, resp. jej zmeny musí byt' v zmysle prípustných funkcií územného plánu
na administratívne účely, služby, bývanie, nezávadnú výrobu. Zmena využitia podlieha
stavebnému povoleniu.
Článok II.
Predmet zmluvy

2.1.
Predávajúce Mesto Rajec, v súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov "Obchodnej verejnej
súťaže" vyhlásenej Mestom Rajec na predaj nehnuteľností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy
a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajci číslo 125/2011 zo dňa 27.10.2011,
ktorým zastupiteľstvo schválilo výsledky "Obchodnej verejnej súťaže", prijalo návrh na
uzatvorenie kúpnej zmluvy a zároveň schválilo predaj nehnuteľností do výlučného vlastníctva
kupujúceho, týmto
pre d á v a
kupujúcemu Matejovi Melicherčikovi,
rod. Melicherčikovi, nar.
1989, rodné číslo
. do jeho výlučného
vlastníctva v celosti stavbu súp. č. 1084, postavenú na KN C parcele č. 718 a touto stavbou
zastavaný pozemok v celosti KN C parcelu č. 718 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
100 m2, nachádzajúce sa vobci a katastrálnom území Rajec, so všetkými právami
a povinnosťami k týmto nehnuteľnostiam sa vzťahujúcimi, so všetkým zákonným
príslušenstvom, za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu spolu vo výške 9.010,- EUR
(slovom: deväťtisícdesať eur), za ktorú kúpnu cenu kupujúci predmetné nehnuteľností
od predávajúceho Mesta Rajec k u p uje.
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Článok III.
Kúpna cena a platobné podmienky

doh o d l i, že kúpna cena za prevod vlastníckeho práva
3.1.
Zmluvné strany sa
k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, spolu vo výške 9.010,- EUR, (slovom:
deväťtisícdesať eur), je splatná v plnom rozsahu v deň, kedy bude táto zmluva podpísaná
obidvoma zmluvnými stranami.
3.1.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutý deň
splatnosti v peňažnej hotovosti do pokladne predávajúceho alebo na účet predávajúceho
Mesta Rajec, vedený vo
) a.s., pobočka Rajec, číslo účtu :
3.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania
s platením kúpnej ceny viac ako 5 dní 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.

Predávajúci vyhlasuje a výslovne uisťuje kupujúceho, že :
a) na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, záložné
práva, predkupné ani iné vecné práva alebo právne povinnosti;
b) predaj predávaných nehnuteľností nie je zmluvne obmedzený;
c) žiadna tretia osoba nie je oprávnená predávané nehnuteľnosti bezplatne užívať, v
alebo celosti, na základe zmluvy alebo iného právneho titulu;
d) žiadna tretia osoba si nerobí nárok na vlastníctvo predávaných nehnuteľností;

časti

e) žiadna tretia osoba nie je oprávnená požadovať či vymáhať od vlastníka predávaných
nehnuteľností akékoľvek práva alebo nároky z dôvodu vlastníctva;
f) nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by bránili kupujúcemu v riadnom užívaní
predávaných nehnuteľností.
4.2.
Kupujúci vyhlasuje, že stav prevádzaných nehnuteľností mu je z osobného poznania
dobre známy, oboznámil sa s ním osobnou obhliadkou pred podpísaním tejto zmluvy,
nehnuteľnosti kupuje tak ako ležia bez výhrad.
Článok V.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

5.1.
Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy, bude prevedené na kupujúceho dňom, kedy nadobudne
právoplatnosť rozhodnutie Katastrálneho úradu Žilina, Správy katastra v Žiline o povolení
vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy v prospech kupujúceho do katastra
nehnuteľností.

5.2.

Zmluvné strany berú na vedomie, že s poukazom na ustanovenie § 47a ods. 1/
Občianskeho zákonníka, v spojení s ustanovením § Sa ods. 1/ zák. Č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám, je táto zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnema.
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V prípade, ak bude potrebné pre účel prevodu vlastníckeho práva túto zmluvu
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 číslo
16211995 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 strllny zaväzujú poskytnúť si potrebnú
súčinnosť a spolupôsobenie a vykonať opravu, bez zbytočného odkladu po výzve jednej zo
zmluvných strán.
5.4.
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 9.010,00 EUR,
zaplatené kupujúcim z dôvodu zaplatenia kúpnej ceny na základe tejto zmluvy.
5.3.

doplniť

5.5.

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

5.6.
Predávajúci vyhlasuje, že po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy prenecháva
kupujúcemu prevádzané nehnuteľnosti tak, ako stoja a ležia.

Článok VI.

ZMLUVA O ZRIADENÍ PREDKUPNÉHO PRÁVA
uzavretá

podľa

ustanovenia § 602 a nasl.

Občianskeho

zákonníka

6.1.
Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosti opísané v článku I. tejto zmluvy
s výhradou, že mu ich kupujúci ponúkne na predaj, keby ich chcel predať alebo inak scudziť
a kupujúci s touto výhradou súhlasÍ.
6.2.
Predkupné právo podľa článku VI. ods. 6.1. tejto zmluvy zriadené dohodou
zmluvných strán v súlade s ustanovením § 602, v nadväznosti na ustanovenie § 603 ods. 2/
Občianskeho zákonníka, je zriadené v prospech predávajúceho Mesta Rajec ako vecné právo,
ktoré nadobúda osoba z tohto práva oprávnená (Mesto Rajec) vkladom práva do katastra
nehnuteľností.

6.3.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ponuky predaja (scudzenia) platí povinnosť
pre kupujúceho ponúknuť osobe oprávnenej z predkupného práva predmet tejto zmluvy na
predaj maximálne za cenu, ktorá bude určená znaleckým posudkom, ktorý pre účel prevodu
zabezpečí Mesto Rajec.
6.3.1. Ponuku predaja alebo iného scudzenia je kupujúci povinný vyhotoviť písomne,
doručiť predávajúcemu, pričom ponuka musí obsahovať všetky podstatné náležitosti zmluvy
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o prevode vlastníctva ako návrh zmluvy a podmienky, za ktorých má
vlastníctva uzatvorená.

byť

zmluva o prevode

6.3.2. Oprávnená osoba je povinná vyjadriť sa či uplatňuje alebo neuplatňuje predkupné
právo do 30 dní odo dňa doručenia písomnej ponuky kupujúceho na predaj (scudzenie)
a v prípade uplatnenia predkupného práva je oprávnená osoba povinná zaplatiť cenu za
predmet prevodu v lehote do 60 dní odo dňa doručenia ponuky po podpísaní zmluvy
o prevode vlastníckeho práva.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok VII.
Zápis do katastra nehnuteľností

7.1.
Zmluvné strany žiadajú, aby na jej základe bol v katastri nehnuteľností na
Katastrálnom úrade, Správa katastra Žilina prevedený na list vlastníctva tento zápis:
Katastrálne územie : RAJEC
- na A LV : PARCELA registra" C" evidovaná na katastrálnej mape
2
KN C parcela 718 o výmere 100 m
Zastavané plochy
a nádvoria
Stavby
súpisné číslo 1084 postavená na parcele č. 718 popis stavby
PRAČOVŇA
- na B LV : Matej Melicherčik, rodený Melicherčik,
narodený,
rodné číslo
trvale bytom:
Žilina, Podiel 1/1
- na C LV:

Ťarchy

: predkupné právo ako vecné právo zriadené v prospech
Mesta Rajec, IČO OO 321 575

Iné údaje
Poznámka

: bez zápisu
: bez zápisu
Článok VIII.
Osobitné ustanovenia

8.1.
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy
(stavba práčovne súp. č. 1084, postavená na KN C parcele č. 718, vrátane pozemku KN C
parcely č. 718 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m 2 v katastrálnom území Rajec),
do vlastníctva kupujúceho Mateja Melicherčika, schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rajci, na
zasadnutí dňa 27.10.2011, Uznesením číslo 125/2011, za kúpnu cenu spolu vo výške € 9.010,(deväťtisícdesať eur).
8.2.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky výdavky súvisiace s prevodom vlastníckeho
práva na základe tejto zmluvy zaplatí kupujúci podľa špecifikácie predloženej
predávajúcemu, v deň, kedy bude podpísaná kúpna zmluva všetkými zmluvnými stranami,
a to najmä výdavky na zverejnenie súťažných podmienok, správny poplatok za vklad
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vlastníckeho práva a predkupného práva do katastra nehnuteľností, poplatky za úradné
osvedčovanie podpisov, poplatky za spísanie zmluvy a podobne.
8.3.
Kupujúci berie na vedomie, že na území, na ktorom sa nachádza nehnuteľnosť, ktorá
je predmetom tejto zmluvy, nie sú zmapované verejné inžinierske siete. Kupujúci berie na
vedomie, že predmet tejto zmluvy je napojený na elektrickú energiu, vodu a kanalizáciu
z nehnuteľností Č.S. 1085, ktorá nie je predmetom zmluvy, ale v minulosti tvorili jednu
prevádzku práčovne. Zmena odberateľa sa uskutoční do 30 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia Správy katastra Žilina o povolení vkladu kúpnej zmluvy.
8.4.
Územie, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza podľa územného plánu je v blízkosti
centra Mesta Rajec a je určené ako obytné územie s prevládajúcou individuálnou bytovou
výstavbou s možnosťou nezávadnej občianskej vybavenosti. Kupujúci nesmie obmedzovať
hlukom, zápachom, prašnosťou, exhalátmi užívateľov susedných nehnuteľností ani iné osoby.
Zmena účelu využitia nehnuteľnosti podlieha stavebnému konaniu.
Článok IX.
ustanovenia

Záverečné

9.1.
Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že zmluvy boli spísané podľa ich pravej
a slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola ničím obmedzená, prejavy ich vôle sú určité
a zrozumiteľné, s predmetom zmlúv sú oprávnení nakladať, obsahu zmlúv po prečítaní
porozumeli, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú.
9.2.
Zmluva bola spísaná JUDr. Annou Kecerovou Veselou, advokátkou so sídlom v R~ci,
zapísanou v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory v Bratislave pod číslom
1964 v piatich originálnych vyhotoveniach, z toho dve sú určené pre Správu katastra Žilina,
jedno vyhotovenie pre predávajúceho, jedno pre kupujúceho a jedno pre uloženie do archívnej
dokumentácie advokátky.
V Rajci

dňa

19. decembra 2011

PREDÁVAJÚCI :
Mesto Rajec

V Rajci
' ..
..~.~~"'... \.

dňa

19.

decť

KUPUJúCI:

\
1:'0\

.'

...................r...;.....~
...
Ing. Ján RYBARI
primátor Mesta Raj c

. :':':
Matej

./Ct

.

MELICHE1\.~
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Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rajci č.12512011 konaného

dňa

27.10.2011

Mestské zastupiteľstvo
I. prijíma
výsledok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na
prevod nehnuteľnosti domu Č.s. 1084 aním zastavaného pozemku parcela č. 718 KNe
o výmere 100 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 1500
vlastníka Mesto Rajec v podiele 1/1, ktorý predložil uchádzač Matej Melicherčik, nar.
08.01.1989, bytom Fraňa Mráza 625/20, Žilina za kúpnu cenu 9.010,- €.
II.

schvaľuje

1. zriadiť dohodou zmluvných strán (súčasť kúpnej zmluvy) predkupné právo, ako
vecné právo v prospech predávajúceho Mesta Rajec pre prípad, ak sa kupujúci rozhodne
predmet kúpnej zmluvy ponúknuť na predaj, alebo akokoľvek inak scudziť. Predkupné právo
nadobúda osoba z tohto práva oprávnená (Mesto Rajec) až vkladom práva do katastra
nehnuteľností. V prípade ponuky predaja platí povinnosť pre kupujúceho ponúknuť osobe
oprávnenej z predkupného práva predmet zmluvy na predaj maximálne za cenu, ktorá bude
určená znaleckým posudkom, ktorý pre účel prevodu zabezpečí Mesto Rajec. Ponuka predaja
alebo iného scudzenia musí byť písomná a musia byť v nej uvedené všetky podmienky, za
ktorých má byt' prevodná zmluva uzatvorená.
.
2. kupujúci je povinný zaplatiť všetky výdavky súvisiace s prípravou predaja predmetu
kúpy a prevodom vlastníckeho práva, podľa vyúčtovania predloženého predávajúcim, v deň,
kedy bude podpísaná kúpna zmluva všetkými zmluvnými stranami, a to najmä výdavky na
znalecký posudok, výdavky na zverejnenie súťažných podmienok, správny poplatok za vklad
vlastníckeho práva, vecného bremena a predkupného práva do katastra nehnuteľností, poplatky
za úrť}dné osvedčovanie'podpisov, poplatky za spísanie zmluvy a podobne.
III.

odporúča

1. MsÚ pripraviť zmluvu o kúpe do 60 dní.
2. MsÚ oboznámiť víťaza OVS s výsledkom do lOdní.

Ing. Ján Ryb á r i k , v.r.
primátor mesta

Za správnosť výpisu: Alena Uríková \.

