a zml

K úp n

uva

uzavretá v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (d'alej len ,,zmluva")

medzi účastníkmi

1,

Predávajúci:

obec Marcelová

Názov
Sídlo

Námestie Slobody 1199 946 32 Marcelová

lČo

306 550
Ervin Varga, starosta obce

Zastúpený

na strane jedne1 ako predávajúci (d'alej len ,,predávajúci")
a

2.

Kupujúci

Obchodné meno
Sídlo
lčo
Zapísaný
Oddiel
Vložka číslo
Zastúpený

:
:
:
:
:
.
:

RWA Slovakia, spol. s r.o.
Pri trati 15 820 14 Bratislava
35 744 723
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava

l

Sro
17091lB
,

lng. lvan Valdner, konatel'
Manfred Datler, konatel'

na strane druhej ako kupujúci (d'alej len ,,kupujúci")

1,

1

.

2.
3.

1.

článok l.

Predávajúci je vlastníkom nehnutel'ností vedených Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor pre

obec Marcelová, katastrálne územie Krátke Kesy na Liste vlastníctva č. 2032
a) pozemok parc, registra ,,C' KN č.1897l127, zastavené plochy a nádvoria
b) pozemok parc. registra ,,C' KN č. 18971128, zastavané plochy a nádvoria
c) pozemok parc. registra ,,C- KN č. 18971132, zasíavané plochy a nádvoria
d) pozemok parc. registra,,C- KN č.1897l135, zastavané plochy a nádvoria
e) pozemok parc registra,,C" KN č.18971141, zastavané plochy a nádvoria
o vel'kosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 (spolu d'alej aj ako,,Nehnutel'nosti").

ako
o
o
o
o
o

.

výmere 65 m2,

výmere
výmere
výmere
výmere

152 m2,

826 m2,
11950 m2
368 m2

,

Článok ll.
Predávajúci Nehnutel'nosti označenév bode

1

.

článku l. tejto zmluvy o vel'kosti spoluvlastníckeho podielu

1/1 so všetkými súčast'amivcelosti odpredáva kupujúcemu za kúpnu cenu stanovenú na základe
znaleckého posudku č. 10412016 vyhotoveného lng. Szegi Dionýzom, Námestie slobody 1359/19, 946

32 Marcelová dňa 16.10.2016 vo výške 29 394,20 EUR (slovom: dvadsat'devát'tisíctristodevát'desiatštyri
eur, dvadsat'centov).
Kupujúci Nehnutel'nosti označenév bode ,l. článku l. tejto zmluvy kupuje so všetkými súčasťamiv celosti
za vyŠŠieuvedenú dohodnutú kúpnu cenu a preberá do svojho výlučnéhovlastníctva.
Predávajúci vyhlasuje, že prevod Nehnutelností uvedených v bode 1 . článku l. tejto zmluvy, za podmienok
a spósobom podl'a tejto zmluvy, bol schválený uznesením Obecného zastupitel'stva Obce Marcelová č.
15612016 zo dňa 29.09.2016.

článok ltl.

Účastníci zmluvy sa dohodli, že kupujúci kúpnu cenu vsume 29 394,20 EUR zaplatí predávajúcemu
bankový prevodom na účetpredávajúceho čísloúčtu2272914210200, lBAN: SK83 0200 0000 0000 2272
9142 do 5 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnostitejto zmluvy a doručenia originálu
potvrdenia o zverejnení zmluvy predávajúcim kupujúcemu v súlade s článkom

V

bod 3. zmluvy.

článok lV.

1.

Kupujúci prehlasuje, že je oboznámený so stavom Nehnutel'ností, označených včlánku l. tejto zmluvy
z obhliadky na mieste samom, z výpisu z Listu vlastníctva č 2032, k. ú. Krátke Kesy a Nehnutel'nosti

označenév článku l. tejto zmluvy v takom stave kupule do svojho výlučnéhovlastníctva v celosti.
Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne vady alebo iné nedostatky Nehnutel'ností, na ktoré by
mal kupujúceho vopred upozornit'.

2

Účastníci sa dohodli, že výdavky spojené s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnutel'ností bude znášat' kupujúci. Náklady na overenie podpisov na zmluve znáša každá zmluvná
strana samostatne. Návrh na vklad vlastníckeho práva podá kupujúci bezodkladne po nadobudnutí

J

Účastníci preh|asujú, žezmluvná vol'nost', aniprávo nakladat s Nehnutel'nost'amiinak nie sú obmedzené,

4

Predavalúci vyhlasuje. že:
a) Nehnutelnosti nie sú zaí'aženéžiadnymidlhmi, inýmivecnými alebo právnymi nedostatkamiavadami
(záložnými právami, t'archami, vecnými bremenami, nájomnými alebo inými užívacímiprávnymi

účinnostizmluvy.

b)

c)
d)

e)
5.

vzt'ahmi a pod.)
Nehnutel'nosti nadobudol do svojho vlastníctva v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej

že žiadne tretie osoby si, či už v súčasnostialebo v budúcnosti, neuplatňujú, alebo
nebudú uplatňovat' akékol'vek nároky na prevádzané Nehnutel'nosti, že vo vzt'ahu k prevádzaným
Nehnutel'nostiam nie je vedené žiadne súdne konanie, reštitučnékonanie, správne ani iné konanie,
že ohl'adne Nehnutel'nosti neboli vydané žiadne úradné,súdne, či exekučnénariadenia, príkazy, či
podmienky a že titul nadobudnutia Nehnutel'ností predávajúcim je nesporný a nebol do dňa podpisu
republiky a

tejto zmluvy napadnutý tret'ou osobou na súde alebo na inom orgáne verejnej moci,

dňom podpísania tejto zmluvy vyrovnal všetky splatné závázky súvisiace s vlastníckym právom
Nehnutel'nostiam (vrátane dani z Nehnutel'ností).

k

žiadne tretie osoby nevedú súdny spor alebo nevlastnia právoplatný a vykonatel'ný exekučný titul proti
predávajúcemu, týkajúci sa prevádzaných Nehnutel'ností, alebo na základe ktorého by mohla byt'
začatá exekúcia na predaj Nehnutel'ností a uzavretie tejto zmluvy nemóže byt' považovanéza
odporovatel'ný právny úkon,

a

včas splnil všetky povinnosti uloženému platnými právnymi predpismi na predaj
Nehnutel'ností pred podpisom tejto zmluvy.
Kupujúci je na základe výslovnej dohody zmluvných strán oprávnený odstúpit' od tejto zmluvy v prípade,
ak (i) sa niektoré vyhlásení predávajúceho uvedené v tejto zmluve ukáže ako nepravdivé, neúplné
riadne

z

alebo neaktuálne a z tohto dóvodu je obmedzené alebo znemožnené nadobudnutie alebo užívanie
prevádzaných Nehnutel'ností kupujúcim a/alebo (ii) kupujúci nenadobudne z dóvodov, za ktoré
nezodpovedá, vlastnícke právo k Nehnutel'nostiam ani do 90 dní odo dňa podpisu zmluvy a/alebo (iii)
zmluva nenadobudne účinnost'ani do 20 dní odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami a/alebo (iv)

6
7,

8.

9.

1.

3.

predávajúci nesplní ktorúkol'vek povinnost'vyplývajúcu mu zo zmluvy riadne a včas.
Predávajúci je oprávnený písomne odstúpit' od zmluvy v prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania
s úhradou kúpnej ceny o viac ako 60 dní.
V prípade odstúpenia od zmluvy, sú zmluvné strany povinné navzájom si vrátiť prijaté plnenia, a to v
lehote 15 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia. Ukončenímzmluvy nezanikajú nároky strán, ktoré
vzn|klizajejtrvania, najmá nárok kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a náhradu škody,
Predávajúci sa zavázuje, že po uzavretí tejto zmluvy nezat'aži Nehnutel'nosti právom tretej osoby ani
žiadnou právnou ani faktickou t'archou alebo inou vadou a nebudú s ňou fakticky ani právne disponovat',
ani nezriadia právo užívaniav prospech tretej osoby.
Predávajúci odovzdá kupujúcemu Nehnutel'nosti bezodkladne po podpise zmluvy. Dňom podpisu zmluvy
je kupujúci oprávnený tieto užívat',pričom podpisom zmluvy sa považujú nároky predávajúceho voči
kupujúcemu, vzniknuté pred podpisom zmluvy, za vysporiadané.

článok V.
Účastníci berú na vedomie, že Nehnutel'nost' označenúv článku l. zmluvy kupujúci nadobudne do
výlučnéhovlastníctva v celosti povolením vkladu vlastníckeho práva k Nehnutel'nosti v prospech
kupujúceho Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania jej účastníkmi.Do povolenia vkladu vlastníckeho práva
do katastra nehnutel'ností sú účastníciviazaní v zmluve prejavenou vól'ou a svojimi podpismi na tejto
zmluve.
Predmetná zmluva je ako povinne zverejňovaná zmluva účinnádňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Predávajúci je v zmysle zákona povinný
2

4,

zverejnit' túto zmluvu najneskór do piatich dní od je1 podpísania zmluvnými stranami a taktiež je povinný
vydat'o tomto zverejnení písomnépotvrdenie, ktoré bude prílohou návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnutel'ností. Písomné potvrdenie podl'a predchadzalucej vety je predávajúci povinný v originály
doruČit' kupujúcemu za účelomuhradenia kúpnej ceny, a to najneskór do 7 dní odo podpisu zmluvy.
Predávajúci a kupujúci svojim podpisom na tejto zmluve splnomocňuje advokátsku kanceláriu Právny dom
advokáti, s.r.o., lČO: 36 857 793 (d'alej len ,,splnomocnenec") na všetky právne úkony spojené s
odstránením vád alebo nedostatkov návrhu na vklad vIastníckeho práva do katastra nehnutel'ností alebo
zmluvy, v prípade, že z akýchkol'vek dóvodov príslušný okresný úrad - katastrálny odbor prerušíkonanie

-

o

povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam do katastra nehnutel'ností v prospech
kupujúceho a za týmto účelomsplnomocňuje splnomocnenca na podpísanie dodatku k zmluve a návrhu
na vklad vlastníckeho práva. Splnomocnenec je oprávnený len dopÍňat' a menit' návrh na vklad

vlastnickeho práva alebo zmluvu v časti, ktorá je dotknutá vadou alebo nedostatkom, na základe ktorého

PrísIuŠnýokresný

úrad

katastrálny odbor prerušil konanie

o

vklade vlastníckeho práva

k

nehnutelnostiam do katastra nehnutel'ností. Splnomocnenec nie je oprávnený menit' iné časti Zmluvy
alebo návrhu na vk|ad do katastra nehnutel'ností, najma ustanovenia o kúpnej cene.

1.

2.
3,

Článok Vl.
rovnopisoch, zktoryích každý účastníkobdží.1 vyhotovenie, 2
vyhotovenia budú pripojené k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností.
Zmluvu možno menit'alebo Oopínar len písomnými dodatkami k zmluve.
Čo sa týka doručovania, zmluvné strany sazávězne dohodli na nasledovných pravidlách, podmienkach a
fikciách doručovania, ktoré medzi nimi so všetkými zmluvnými a zákonnými účinkamidoručenia vždy

Táto zmluva bola vyhotovená

v4

platia:

a)
b)

4,
5.

listiny sa zasielajú (i) na adresu predávajúceho uvedenú vzáhlaví zmluvy, ato až do doby kým
predávajúci písomne neoznámi kupujúcemu inú adresu na doručovante písomností a (ii) na adresu
kupujÚceho, uvedenú v čase odoslanie zásielky na prepravu poštou v internetovom obchodnom
registri;

listina, adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná poštou, kuriérom alebo inou osobou, ktorá
má povtnnost doručit'zásielku, sa považuje za doručenúuplynutím piateho dňa od dňa odovzdania
listiny subjektu, obstarávajúcemu jejdoručenie. Takto dohodnutá fikcia platí ajv prípadoch, ked'. 1) sa
adresát v mieste doručenia nezdržuje,2) sa adresát o doručení(uložení)zásielky nedozvedel, 3) sa
zásielka vrátila odosielatel'ovi ako nedoručená, neprevzatá alebo nedoručitel'ná. Pokial' adresát
Prevezme zásielku skór, ako by podl'a tohto písmena mali nastat' účinkyfikcie doručenia, zásielka je
doručená okamihom jej fyzického prevzalia adresátom.
Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
ObČianskeho zákonníka, najmá § 588 a nasl, a v otázkach zmluvou neupravených Obchodným
zákonníkom a slovenskými právnymi predpismi,
Zmluvné strany, plne spósobilé k právnym úkonom prehlasujú, že táto zmluva obsahuje prejav ich
slobodnej, vážnej a určitej vóle, že ju neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a po
prečítanía oboznámení sa_941o!3!om ju na znak súhlasu týmto aj podpisujú.

Predávajúci

:

podpis
názov

obec Marcelová

konajúci
miesto, dátum

Ervin Varga, starosta
v Marcelovej, dňa ....!..]. ,.1?:..?!16

Kupujúci :
podpis
obchodné meno
konajúci
miesto, dátum

f"",

RWA Slovakia, spol. s r.o.
IY1 1,"sl

:,ill:,!

-lli9il

RWA Slovakia, spol. s r.o.

llli,

1ll]1

Manfred
u...(|,,i1]
(

ť:.t P'^,

,
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