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Kúpna zmluva  č. 1                           

(Uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník  
v znení neskorších predpisov a uznesení Obecného zastupiteľstva obce Pusté Sady   

č. B/ 93/ 2017 
 
 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
1. Kupujúci:                  Obec Pusté Sady 

                                               Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady 
                                               IČO: 00 800 295 
                                               DIČ: 2021002577 
                                               v zastúpení: Ing. Tomáš Nemeček, starosta 
                                               ( ďalej len „ Kupujúci “ ) 
 
 
 
2. Predávajúci:  TINAMA s.r.o. 
                                                Sídlo: Bošániho 9, Bratislava 841 01 

                                             IČO: 35 889 969 
                                               IČO DPH: SK 202 184 4440  
                                               v zastúpení Milan Bílik – konateľ spoločnosti 
                                               (ďalej len „Predávajúci“) 
 

 
Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Predávajúci touto kúpnou zmluvou za podmienok stanovených v tejto zmluve predáva 
nehnuteľnosti špecifikované v ods. 2 tohto článku kúpnej zmluvy zo svojho výlučného 
vlastníctva kupujúcemu a kupujúci ich za podmienok stanovených v tejto kúpnej zmluvy kupuje 
do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 – ine vzhľadom k celku. 
 

2.2.      Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností:  
Bytový dom „A“ a „B“ 22 b.j.,. súpis. č. 245, 246 zapísanej na LV č. 1373 k. ú. Pusté Sady, 
obec Pusté Sady, okres  Galanta (ďalej len „bytový dom“) a súvisiaca technická vybavenosť a to 
Miestna komunikácia, parkoviská, chodníky, Verejné osvetlenie, Kanalizačná prípojka, 
Vodovodná prípojka, Plynová prípojka (ďalej len „technická vybavenosť“) v spoluvlastníckom 
podiele 1/1, nachádzajúcich sa na pozemkoch vo vlastníctve kupujúceho a to: 

 
na pozemkoch v katastrálnom území Pusté Sady zapísaných na : 

      

 LV č. 331 :   parc. č.              83           parc registra „C“ KN 

                                                  84/6       parc registra „C“ KN 

                                                  86/3       parc registra „C“ KN 

                                 86/5       parc registra „C“ KN 
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      86/6 parc registra „C“ KN 

      86/7 parc registra „C“ KN 

                                                 1068      parc registra „C“ KN 

                                                 1134      parc registra „C“ KN 

 

LV č. 1308:   parc .č.            133         parc registra „E“ KN 

Nemá  založený LV parc.č.                1395/2   parc registra „C“ KN 

 

2.3. Na Bytový dom HORIZONT A na parc. č. 86/7 je zapísaná na LV č. 1373 ťarcha : 
Záložné právo v prospech VÚB a.s., IČO 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 
Bratislava podľa V- 2342/2016 – Zmluva o zriadení záložného práva č. 827/2016/ZZ – č.z. 
69/2016, vklad povolený 14.06.2016 na nehnuteľnosti : rozostavaný bytový dom – 13 b.j. na 
pozemkoch uvedených v článku II, ods. (2) tejto zmluvy, ktorým je zabezpečený úver na 
výstavbu bytových domov a ktorý zanikne realizáciou predaja podľa tejto kúpnej zmluvy. 
 
Na Bytový dom HORIZONT B na parc. č. 86/6 je zapísaná na LV č. 1373 ťarcha : 
Záložné právo v prospech VÚB a.s., IČO 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 
Bratislava podľa V- 2342/2016 – Zmluva o zriadení záložného práva č. 827/2016/ZZ – č.z. 
69/2016, vklad povolený 14.06.2016 na nehnuteľnosti : rozostavaný bytový dom – 9 b.j. na 
pozemkoch uvedených v článku II, ods. (2) tejto zmluvy, ktorým je zabezpečený úver na 
výstavbu bytových domov a ktorý zanikne realizáciou predaja podľa tejto kúpnej zmluvy. 

 
2.1. Bytový dom „A“ a „B“ 22 b.j. a Príprava územia a búracie práce, Vodovodná prípojka, 

Splašková kanalizácia, Pripojovací plynovod, Areálové osvetlenie, sadové úpravy a oplotenie  
boli postavené na základe stavebného povolenia č. 77/9891/ÚPaSP 458/2015 zo dňa 
31.8.2015, a skolaudované dňa 29.05.2017 kolaudačným rozhodnutím č. 106/10009/ÚpaSP 
496/2017. Toto kolaudačné rozhodnutie je neoddeliteľnou  prílohou tejto kúpnej zmluvy. 
 

Technická vybavenosť – Komunikácia a parkovisko bola postavená na základe stavebného 
povolenia č. 78/9890/ÚPaSP 457/2015 zo dňa 31.8.2015, a skolaudované dňa 29.05.2017 
kolaudačným rozhodnutím č. 107/10010/ÚpaSP 497/2017. Toto kolaudačné rozhodnutie je 
neoddeliteľnou  prílohou tejto kúpnej zmluvy. 
 
Technická vybavenosť – Dažďová kanalizácia bola postavená na základe stavebného povolenia 
č. OU-GA-OSZP-2015/004350/OV/SV zo dňa 8.09.2015, a skolaudované dňa 19.04.2017 
kolaudačným rozhodnutím č.OU-GA-OSZP-2017/004386/OV/SV. Toto kolaudačné 
rozhodnutie je neoddeliteľnou  prílohou tejto kúpnej zmluvy. 
 

Technická vybavenosť – Čistička odpadových vôd bola postavená na základe dodatočného 
povolenia č. OU-GA-OSZP-2017/004202/OV/SV zo dňa 25.05.2017. Toto kolaudačné 
rozhodnutie je neoddeliteľnou  prílohou tejto kúpnej zmluvy. 
 

2.4. Na účely tejto kúpnej zmluvy sa pod pojmom byt rozumie byt vrátane prislúchajúcej časti na 
spoločných  častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu.  
Byty v bytovom dome sú zhotovené v bežnom štandarde v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z.   
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z.z. a v súlade 
so  zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. 
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2.6.      Technická vybavenosť : 
 Parkovacie státia                         -  plocha 510 m2

 

 Obslužná komunikácia                -  plocha 512 m2  
 Chodníky        - plocha 302 m2,    
 Verejné osvetlenie     -  196  bm  
 Kanalizácia dažďová       -  144  bm, 
 Kanalizácia splašková       -  175 bm, 

 Vodovodná prípojka        -  19  bm, 
 STL plynová prípojka                   - 13,3  bm 
 Elektrická káblová prípojka NN - 354  bm 
 Čistička odpadových vôd  - 100 EO – ekvivalentných obyvateľov 

 Sadové úpravy a oplotenie  - 1665 m2
 

Príprava územia a búracie práce -  882 m2 

 
 

2.7. Byty v bytovom dome majú nasledovnú podlahovú plochu:  
     BD „A“ a „B“ – spolu 22 b.j.                                                                           

   Bytový dom A - 13 b.j.                                                                           
    I NP.:   A 1 trojizbový byt : celková podlahová plocha 64,19 m2

 

                      B 1 dvojizbový byt :   celková podlahová plocha 51,03 m2
 

                      C 1 garsoniéra :   celková podlahová plocha 25,72 m2
 

                      D 1 garsoniéra :   celková podlahová plocha 25,97 m2
 

      E 1 dvojizbový byt : celková podlahová plocha 53,42 m2
 

  II.NP.:   A 2 trojizbový byt: celková podlahová plocha 64,07 m2
 

                     B 2 dvojizbový byt: celková podlahová plocha 50,89 m2
 

                         C 2 dvojizbový byt:    celková podlahová plocha 50,87 m2
 

                     D 2 trojizbový byt:    celková podlahová plocha 64,07 m2
 

III.NP.:   A 3 trojizbový byt:    celková podlahová plocha 64,07 m2
 

                     B 3 dvojizbový byt:   celková podlahová plocha 50,89 m2
 

                     C 3 dvojizbový byt:    celková podlahová plocha 50,87 m2
 

                     D 3 trojizbový byt:     celková podlahová plocha 64,07 m2
 

                    
     Bytový dom B - 9 b.j.                                                                           
    I NP.:   A 1 trojizbový byt : celková podlahová plocha 62,14 m2

 

                      B 1 dvojizbový byt :   celková podlahová plocha 48,95 m2
 

                      C 1 jednoizbový byt :   celková podlahová plocha 28,33 m2
 

II.NP.:   A 2 trojizbový byt: celková podlahová plocha 62,02 m2
 

                     B 2 dvojizbový byt: celková podlahová plocha 48,83 m2
 

                         C 2 trojizbový byt:    celková podlahová plocha 62,02 m2                     

III.NP.:   A 3 trojizbový byt:    celková podlahová plocha 62,02 m2
 

                     B 3 dvojizbový byt:   celková podlahová plocha 48,83 m2
 

                     C 3 trojizbový byt:    celková podlahová plocha 62,02 m2
 

                     

2.8. Súčasťou bytov  je ich vnútorné vybavenie a to:   
      kuchynská linka, drez,  el. šporák , digestor, vaňa,  WC misa, umývadlo, batéria vaňová,      

drezová, umývadlová, keramická dlažba v hygienických zariadeniach, vinylová podlaha v 
kuchyni, izbách, zádveriach , keramický obklad v hygienických zariadeniach  do  výšky  2m a 
v kuchyni za štandardnou kuchynskou  linkou, dvere plné vnútorné drevené hladké fóliované, 
osadené v obložkovej zárubni, okná a balkónové dvere plastové zasklené tepelno-izolačným 
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sklom , parapetné dosky vonkajšie a vnútorné plastové, el. ventilátor ,  vnútorná inštalácia bytov 
( potrubné rozvody ústredného kúrenia, vrátane radiátorov,  rozvodov elektroinštalácie od 
elektromeru, rozvody studenej vody  od vodomeru, rozvody teplej vody, rozvody kanalizácie,  
slaboprúdové rozvody, domáci  telefón), okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné 
užívanie, poštová schránka .  Vlastníctvo bytu, vrátene jeho vybavenia  a príslušenstva je 
ohraničené  vstupnými dvermi do bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi 
prívodu vody,  plynu a elektrickými  ističmi pre byt . 

 
2.9.  Príslušenstvom bytov  je 
     Bytový dom A 13 b.j. 
 
     I.NP.:   A 1 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa, terasa 

B 1 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa ( súčasť obývacej izby), terasa 

                       C 1 zádverie, kúpeľňa, terasa  
                       D 1 zádverie, kúpeľňa, terasa 

                       E 1 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa, terasa                       

      II.NP.:     A 2 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa, balkón  
B 2 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa (súčasť obývacej izby), balkón 

C 2 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa (súčasť obývacej izby), balkón                      
   

D 2 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa, balkón                         
      III.NP.:   A 3 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa, balkón 

B 3 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa (súčasť obývacej izby), balkón                      
C 3 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa (súčasť obývacej izby), balkón                                 
D 3 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa, balkón  

                        
     Bytový dom B 9 b.j. 
 
     I.NP.:       A 1 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa, terasa 

B 1 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa ( súčasť obývacej izby), terasa 

                       C 1 zádverie, kúpeľňa, kuchyňa  
      II.NP.:     A 2 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa, balkón  

B 2 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa (súčasť obývacej izby), balkón 

                        C 2 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa, balkón                         
      III.NP.:   A 3 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa, balkón 

B 3 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa (súčasť obývacej izby), balkón                      
                        C 3 zádverie, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa, balkón  

 
 

Čl.III. 
Spoluvlastníctvo 

 
3.1. S vlastníctvom bytov je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. 

 
3.2. Spoločnými časťami bytového domu sú časti domu, nevyhnutné na jeho bezpečnosť a podstatu 

a sú  určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, 
vchody, schodištia,  vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. 
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3.3. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie 
a slúžia výlučne tomuto domu. Takýmito zariadeniami sú pivnice, kočikárne, bleskozvody.  
 

3.4. Na účely tejto kúpnej zmluvy sa bytový dom,  a technická vybavenosť  súhrnne označujú aj ako 
„predmet kúpy“. 
 

 
Čl.IV. 

Kúpna cena a spôsob jej úhrady 
 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy, vo výške 1.134.916,00 – EUR  
( jeden milión stotridsaťštyritisíc deväťstošestnásť EUR )  s DPH v tomto zložení: 

Kúpna cena Cena bez DPH DPH Cena vrátane DPH 
Bytové domy 863.166,66 EUR 172.633,34 EUR 1.035.800,00 EUR 
Technická vybavenosť  
 
Verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka 

 
 

36.258,33 EUR 

 
 

7.251,67 EUR 

 
 

43.510,00 EUR 

Miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia 28.483,33 EUR 5.696,67 EUR 34.180,00 EUR 

Odstavné plochy 17.850,00 EUR 3.570,00 EUR 21.420,00 EUR 

Vodovodná prípojka 
STL plynová prípojka 
Čistička odpadových vôd 
Sadové úpravy a oplotenie 
Príprava územia a búracie práce 

0,83 EUR 
0,83 EUR 
0,83 EUR 
0,83 EUR 
1,66 EUR 

0,17 EUR 
0,17 EUR 
0,17 EUR 
0,17 EUR 
0,34 EUR 

1,00 EUR 
1,00 EUR 
1,00 EUR 
1,00 EUR 
2,00 EUR 

 
Cena celkom: 

 
945.763,30 EUR 

 
189.152,70 EUR 

 
1.134.916,00 EUR 

 
     Kúpna cena na jednotlivé byty je rozpočítaná nasledovne: 
     Bytový dom: 
            

BYTOVÝ  DOM    "A" a "B" Pusté sady okr. Galanta 

    

  1 2 3 

Byt č. PP bytu 
Priemerný náklad 

/m2 Obstarávacia cena bytu 

BD - 13 b.j.       

A 1/1 64,19 888,877447                       57 057,04    

B 1/1 51,03 888,877447                       45 359,42    

C 1/1 25,72 888,877447                       22 861,93    

D 1/1 25,97 888,877447                       23 084,15    

E 1/1 53,42 888,877447                       47 483,83    

A 2/1 64,07 888,877447                       56 950,38    

B 2/1 50,89 888,877447                       45 234,97    

C 2/1 50,87 888,877447                       45 217,19    

D 2/1 64,07 888,877447                       56 950,38    

A 3/1 64,07 888,877447                       56 950,38    

B 3/1 50,89 888,877447                       45 234,97    

C 3/1 50,87 888,877447                       45 217,19    

D 3/1 64,07 888,877447                       56 950,38    

BD - 9 b. j.       
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A 1/1 62,14 888,877447                       55 234,84    

B 1/1 48,95 888,877447                       43 510,55    

C 1/1 28,33 888,877447                       25 181,90    

A 2/1 62,02 888,877447                       55 128,18    

B 2/1 48,83 888,877447                       43 403,89    

C 2/1 62,02 888,877447                       55 128,18    

A 3/1 62,02 888,877447                       55 128,18    

B 3/1 48,83 888,877447                       43 403,89    

B 3/1 62,02 888,877447                       55 128,18    

Spolu 1165,29 x                  1 035 800,00    

            presná špecifikácia týchto položiek vyplynie z tabuľky pre výpočet TV 
 

4.2. Kúpna cena dohodnutá v odseku 1 je záväzná a konečná. 
Elektrická káblová prípojka NN – jej obstaranie  je predmetom samostatnej kúpnej zmluvy, 
túto časť TV zabezpečuje prevádzkovateľ sietí.    
 

4.3. Časť kúpnej ceny z nenávratných finančných zdrojov z prostriedkov Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa zákona č. 443/2010 Z. z.   za 
bytové domy sumu vo výške 362.530,00 EUR  vrátane DPH bude uhradená na účet 
predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto kúpnej zmluvy po písomnej výzve predávajúceho na 
základe vystavenej faktúry predávajúcim so splatnosťou do 30 dní. 
 

4.4. Časť kúpnej ceny z úverových zdrojov získaných kupujúcim z prostriedkov Štátneho fondu 
rozvoja bývania podľa zákona č. 150/2013 Z. z. za bytové domy sumu vo výške 673.270,00 
EUR bude uhradená na účet predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto kúpnej zmluvy na 
základe vystavenej faktúry predávajúcim so splatnosťou do 30 dní. 
 

4.5. Časť kúpnej ceny za bytové domy výška vlastných zdrojov obce vo výške 0,00 EUR bude 
uhradená na účet predávajúceho po písomnej výzve predávajúceho z prostriedkov   kupujúceho 
na základe vystavenej  faktúry predávajúcim so splatnosťou do 30 dní. 
 

4.6. Za technickú vybavenosť   
4.6.1. Verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka kupujúci uhradí z nenávratných finančných 

zdrojov z prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky vlastné zdroje za technickú vybavenosť podľa zákona  
č. 443/2010 Z.z. sumu vo výške 17.270,00 EUR vrátane DPH a z vlastných zdrojov 
kupujúceho sumu 26.240,00 EUR vrátane DPH. 

4.6.2. Miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia kupujúci uhradí z nenávratných 
finančných zdrojov z prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky vlastné zdroje za technickú vybavenosť podľa zákona  
č. 443/2010 Z.z. sumu vo výške 17.510,00 EUR vrátane DPH a z vlastných zdrojov 
kupujúceho sumu 16.670,00 EUR vrátane DPH. 

4.6.3. Odstavné plochy kupujúci uhradí z nenávratných finančných zdrojov z prostriedkov 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vlastné 
zdroje za technickú vybavenosť podľa zákona č. 443/2010 Z.z. sumu vo výške 7.850,00  
EUR a z vlastných zdrojov kupujúceho sumu 13.570,00 EUR. 
Predávajúci vystaví samostatnú faktúru na úhradu kúpnej ceny technickej vybavenosti 
hradenej z nenávratných finančných zdrojov z prostriedkov Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa bodov 4.6.1.,4.6.2.,4.6.3, so 
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splatnosťou do 30 dní a samostatnú faktúru na úhradu technickej vybavenosti 
z vlastných zdrojov podľa bodov 4.6.1.,4.6.2.,4.6.3, so splatnosťou do 30 dní. 

 
4.7 Ostatná technická vybavenosť 

Vodovodná prípojka za sumu 1,00 EUR vrátane DPH, STL plynová prípojka za sumu 1,00 
EUR vrátane DPH, Čistička odpadových vôd za sumu 1,00 EUR vrátane DPH, Sadové úpravy 
a oplotenie za sumu 1,00 EUR vrátane DPH, Príprava územia a búracie práce za sumu 2,00 
EUR vrátane DPH. Kupujúci uhradí sumu z vlastných zdrojov na základe samostatnej faktúry 
vystavenej predávajúcim so splatnosťou do 30 dní. 

 
4.8 Kupujúci sa zaväzuje splatiť kúpnu cenu najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa poskytnutia 

finančných prostriedkov zo ŠFRB a dotácie z MDVRR SR. 
 
4.9 Obec Pusté Sady sa zaväzuje, že poukáže kúpnu cenu na osobitný účet predávajúceho vedený  

Všeobecnou úverovou bankou, a.s. č. ú. : SK 35 0200 0000 0000 8669 8111 a neuzatvorí žiadne 
dojednanie  s kupujúcim  o zmene účtu určeného na prijatie kúpnej ceny alebo inom spôsobe 
zaplatenia kúpnej   ceny než formou úhrady na osobitný účet. 

 
Čl. V 

Odovzdanie predmetu kúpy 
 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy kupujúcemu po zaplatení kúpnej zmluvy. 
O odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy sa vyhotoví písomný protokol, ktorí podpíšu obe 
zmluvné strany. Protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú 
stranu. 
 

5.2 Záručná doba je 60 mesiacov od odovzdania stavby. 
 

Čl.VI 
Nadobudnutie vlastníctva 

 
6.1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobúda kupujúci povolením vkladu vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor. 
 

6.2. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností sú oprávnení podať obe zmluvné strany spoločne po 
zaplatení kúpnej ceny. 
 

6.3. Predávajúci sa zaväzuje, že na základe tejto kúpnej zmluvy bude kupujúcim nadobudnuté 
výlučné vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktoré nebude ničím obmedzené, okrem ťarchy 
podľa článku II.  bod 2.3., ktorú so súhlasom príslušnej banky preberá  kupujúci do splatenia 
kúpnej ceny podľa článku IV. bod 4.1 až 4.5. 
 

6.1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu, že hneď po zaplatení dohodnutej kúpnej ceny, bude 
z horeuvedeného účtu predávajúceho uspokojená pohľadávka záložného veriteľa Všeobecnej    
úverovej  banky, a.s. ( viď. Záložné právo v prospech VÚB a.s., IČO 31320155 so sídlom 
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava podľa V 2342/2016  – Zmluva o zriadení záložného práva č 
827/2016/ZZ – č.z. 69/2016,  vklad povolený 14.06.2016 na nehnuteľnosti : rozostavaný 
bytový dom „A“ a „B“  – 22 b.j. na pozemkoch uvedených v článku II, ods. (2), pričom záložné 
právo V- 2342/2016  zanikne a bude na základe kvitancie vydanej VÚB, a.s., Okresným úradom 
Galanta, katastrálnym odborom z predmetu kúpy vymazané. 
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Čl. VII. 
Ostatné dojednania 

 
7.1. Dohodnutá kúpna cena bola zmluvnými stranami určená  v zmluve o budúcej zmluve č. 1/2015 

zo dňa 13.1.2016 a podrobného rozpisu uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim. 
 

7.1. Predávajúci prehlasuje, že k predmetu prevodu je ku dňu podpísania tejto zmluvy zriadené 
záložné právo na základe záložnej zmluvy registrovanej pod č. V- 2342/2016 v prospech 
Všeobecnej úverovej Banky, a.s., Bratislava, IČO: 31 320 155, ktoré bude po predložení 
kvitancie z VÚB, a.s., tak ako sa účastníci dohodli v čl. VI tejto zmluvy vymazané . Do doby 
výmazu predmetného záložného práva záložný veriteľ VÚB, a.s. súhlasí s tým aby nový záložný 
veriteľ, ktorý bude ŠFRB bol zapísaný v poradí prvý, čo je doložené osobitnou listinou . Okrem 
predmetného záložného práva na prevádzaných nehnuteľnostiach neviažu žiadne iné ťarchy, 
vecné bremená a iné práva tretích osôb. 
 

7.2. Predávajúci sa zaväzuje, že v cene predmetu kúpy sú zahrnuté všetky náklady spojené  s jej 
výstavbou. 
 

7.3. Predávajúci sa zaväzuje, že Bytové domy „A“ a „B“ 22 b.j. sú postavené v súlade so zákonom 
o poskytovaní Úveru zo Štátneho  fondu rozvoja bývania ( ŠFRB ) a o poskytovaní dotácie 
z Ministerstva dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
 

7.4. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu potrebnú súčinnosť pri zriadení záložného 
práva v prospech ŠFRB. 
 

7.5. Predávajúci prehlasuje a zaväzuje sa, že stavby boli prevedené v súlade s  kupujúcim 
odsúhlasenou   projektovou dokumentáciou. 
 

7.6. Predávajúci prehlasuje a zaväzuje sa, že stavby nie sú  zaťažené právom tretích osôb a v čase 
prevodu vlastníckeho práva je predávajúci ich výlučným vlastníkom, okrem záložného práva 
v prospech financujúcej banky. Návrh na výmaz záložného práva bude predložený na Okresný 
úrad   Galanta, katastrálny odbor najneskoršie do 7 dní odo dňa splatenia úveru banke, ktorá ho 
poskytla predávajúcemu. 
 

7.7. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti    
bude hradiť predávajúci. 

   
Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

8.1. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomné vzťahy účastníkov Občianskym 
zákonníkom. 
 

8.2. Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma  
     zmluvnými stranami. 
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8.3. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva obsahuje ich slobodne, určite a vážne prejavenú 
vôľu, bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní a na znak s jej obsahom ju podpísali. 
 

8.4. Táto kúpna zmluva je vypracovaná v ôsmich  vyhotoveniach, z ktorých každá má povahu 
originálu, dve zmluvy budú prílohou návrhu na vklad do katastra a kupujúci obdrží štyri 
vyhotovenia  a predávajúci obdrží dve vyhotovenia. 
 

8.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú zmluvné 
strany  viazané svojimi prejavmi vôle. Kúpna zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej  zverejnenia na webovom sídle kupujúceho, ktorým je jeho internetová stránka. 

 
 
 

V Pustých Sadoch , dňa 14.06.2017                   V Bratislave, dňa 14.06.2017 
 
 
 
 
................................................................   ................................................................  
Ing. Tomáš Nemeček                                                 TINAMA, s.r.o. 
starosta obce Pusté Sady                                    Milan Bílik – konateľ spoločnosti 


