Ĺ.i:lĘ5-Jl-04-4
KÚpľł zMLUVA

(ďalej tieŽ ako,,Zmluva")
uzavretá podl'a s 588 a nasl. zákona ć.40/1964 Zb. občiansĘ zákonnÍk

medzi

PnľoÁvłJÚcl:
so sídlom:
IČO:

zastúpená:
bankové spojenie
IBAN:
SWIFT kód:

obec Dunaiská LuŽná

}ánošíkovská 466 /7, 900 42 Dunajská LuŽná
00 400 009
Štefanom |uľčíkom,staľostom obce
VÚB Bľatislava, a.s.
sK21 0200 0000 0000 25522t12
SUBASKBX

(ďalej tiež ako,,predávajúcÍ")

KupuJÚcl:
so sídlom:
IČO:
zastúpená: .

bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT kód:

RÍMSKOKATOLICK{ cIRKEv, FaľnosťDunaiská Lužná
|ánošíková 754/34,900 42 Dunajská Luźná

34 0Lt7L4
Páteľ Mgr. Peteľ Vavrek, 0P - správca faľnosti Dunajská Lužná
VÚB, a.s.
SK17 0200 0000 00t7 46037457

SUBASKBX

zapísané v registrĺ: cirkevných oľganizácií Ministerswa kultúľySR
[d'alej tiež ako,,kupujúci")

(predávajúci a kupujúci ďalej tiež spoločne ako ,,zmluvné strany")

ČńľorI.

ÚvooľÉ UsTANovENIA

L
2'

Predávajúci je ýučnýmvlastníkom nehnutel'nosti - stavby, nachádzajúcej sa
v obci Dunajská LuŽná, katastľálne územie |ánošíková, okľes Senec, súpisnéčíslo
767 _ predajňa, ktoľá je zapísaná na OÚ Senec, katastľálny odbor na LV č.740
v podiele 1/1.
Predávajúci nĺe je vlastníkom pozemku KN-C, parcela ćís|o 99/3, na ktoľom je
stavba postavená, vlastníkom tohto pozemku je kupujúci. Pľávny vzťah k stavbe,
súpĺsnéćís|o 767 - predajňa je evidovaný na LV č. 600.

článok II.
Pľedmetzmluvy

t.

Predávajúci je ýlučným vlastníkom nehnutel'nosti evidovanej Okresným úradom
Senec, katastrálny odboľ, na liste vlastnícWa číslo740 v katastrálnom (lzemí
|ánošíková, obec Dunajská Luźná, okľes Senec, a to stavby - pľedajňa, súpisné

cl SI o 76 7 na

p arcele registr a C" číslo 99 3 o výmere 4 2 m Predá
vaJ ucl
vlastníkom nehn utel'nosti ( stavbvJ V p o diele L/ L. Pľedá vajucl nle e
vlastníko
poze mku, na ktoro m stav ba Ieźía tento pozemok
) e VO výlučnom
kupul uceho.
2 Zmlu vn e strany sa clohodl i, ze p redá va úci, pľedáva
za doh odnu tú kúpnu cenu
Wl učnéhovlastníctva kupujúcemu nehnutel'nosť na iste V lastníctva CI sl o 7
v katastrál nom u zemí I ánošíková, o bec D una] ská L uz a, okres s enec, a to
s tav
p redaj ňa, súpisnéčísIo 7 67 na parcele regi stra C' čísl
o 99 / 3 o q1Źmere 4 2 m 2
t,
Kupuj ucr tak nad o budne túto neh nutel'no sť V po d iel e k celku r/ L
3 Predaj stavby sa realizuJ e z d ôvod u hodného os o bitného
zľetel'a u spoľiad
maJ etkoqých p omerov a ich zo súladenle.

4. Predaj nehnutel'nosti uvedenej v čl. II bod 1. a 2. tejto zmluvy
zastupitel'stvo v Dunajskej Lužnej uznesením č. źozĺ1os-ĺszo
9!ęľa
25.05.2021,
ktoré tvorí neoddelitel'nou súčasťtejto zmluvy.

Článok III.
Kúpna cena a splatnosť

L

Zmluvné stľany sa dohodli, že celková kúpna cena je 7.5OO,- €'
fslovom
sedemtisícpäťstoEuroJ za celý predmet pľedajá.
Z.'Kupujúcĺzap|aťí celú kúpnu cenu nä ĺľót predávajriceho do 15 dní od
nadobudnutia účinnostizmluvy na č. účtuzssżznz/ozoo ( IBAN sK21
0200
0000 0000 2552 zLlz),vedený vo VÚB, a .s.
Článok III.
Pľevod vlastníckeho pľáva

L

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom právoplatnosti
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v;eńo pľospôch, vydaného
Okresným úradom Senec - katastľálny odbor.

Článok IV
Vyhlásenĺa zmluvných strán

L

2.

Predávajúci ručíza vlastnícťvonehnutel'nosti, tvoriacej pľedmet prevodu
aza to,
ž,e na nehnutel'nosti neviaznu a viaznuť nebudú Žiadnđťarchy,
vecné bremená,
zá|oźnépráva aani iné právne závady, ktoľéby obmedzova|-j vlastnícke pľávo
kupujriceho. Vprípade akejkolVek závady zodpovedá predávajűci za prípadnú
škodu.
Predávajúci pľehlasuje a zaručíkupujúcemu, že ku dňu podpisu tejto zmluvy
neuzavľel Žĺadnu inú kúpnu, daľovaciu, zálložnú,,ná;omnú, buďúcu alebo
akúkolVek inú zmluvu zakladajúcu akékol'vek práva tretích osôb k pľedmetu
prevodu alebo nepodal akýkol'vek skoršínávrh ná povolenie vkladu vlaśtníckeho,
alebo iného práva v prospech tretej osoby k predmätu pľevodu.

3. Predávajúcĺ vyhlasuje, źe knehnutel'nosti, ktorá je

4.

5.

ffi

predmetom. pľevodu na
na súde, prípadne
zák|adetejto zmluvynepľebieha žiadne iné konanie u notárą
vlastnícwe
n" ino* oigáne u..ä;n.f správy', že údaje v predloŽených dokla{o.l 9
je
s osobou
identicĘ
predmetu pľevodu śĺśprevnó a pravdivé, źe pľedávajúci
za to, že
i,vedenou udokludoch óvlastnícive predmetu prevodu azodpovedá
svoje
deklarovať
tľetia osoba nemôže pľedložiťdoklad o tom, aby mohla
vlastnícpo, resp. spoiuvlastníctvo k predmetu prevodu, inak predávajúci
zodpovedá za škódu, ktoľá by v tejto súvislosti vznikla kupujúcemu'
je
ľreäávajúcivyhlasu je, źe nehnuteľnosť, ktoľá je pľedmetom tejto zmluvy'
súhlasís Ęým, aby
v jeho vĺasmíćwe,jó oprávnený s touto zmluvne nakladať a
víastnícke právo' ŕ p.óa.n.tnej nehnuteľnosti bolo na základe tejto zmluvy
prevedené ńa kupujúceho vkladom do katastra nehnutel'ností.
i{upujúci vytrlasu;e, že stav predmetu zmluvy je mu dobľe známy z obhliadĘ
a v tomto stave ho kuPuje.

6.

Kupujúci ďalejvyhlasuje, že
a) je schopný zaplatiť kúpnu cenu ľiadne a včas
ul sa n."y'Lytlä ani n_eexistuje žiadna skutočnosť,ktorá by kupujúcemu
akokol'vek bľánila v platnom uzatvoľení tejto zmluvy
c)' náklady spojené ŕkl"do. do katastra nehnuteľností sa zaväzuje znášať
' vklad, na pľíslušnýokresný úrad, katastrálny odboľ sa
kupujúci. Ńávľh na
zav äzujepo dať kupuj úci.

Článokv.
odstúpenĺeod zmluvy

t.
2.
3.

!|í],
4'

Kupujúci je opľávnený od tejto zmluvy odstúpiťak ktorékol'vek z vyhlásení
pľódáva;ĺcehđobsiahńuých v tejto zmluve nezostane správne, pravdivé a úplne

äo dňa, v ktoľý kupujúci nadobudne k pozemku vlastnícke pľávo.
Predávajúci 1ó opŕávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak kupujúci nezaplatí kúpnu
cenu podľa čl. III tejto kúpnej zmluvy.
odstúpenie od zmluvy_ktoľoukolVek zmluvnou stľanou musí byť písomné
byť
a zasláné doporučene na adresu dľuhej zmluvnej strany. V odstúpenímusí
alebo
doručení
o
uvedený d_ôvod odstúpenia. V prípade pochybností
nedoľučitel'nosti odstúpenia platí, Že odstúpenie bolo doľučenéadresátovi na

tretí deň po odovzdaní na poštovúpľepravu.
V prípadó odstúpenia od tejto zmluvy má odstupujúca zmluvná _stľana voči
druhôj strane närok na náhradu všetĘfch nákladov a škôd, ktoľéjej vznikli
v súvislostĺ s uzaworením tejto zmluvy a odstúpením od nej.

článokVI

Záverećné ustanovenia

I.

Zmena tejto zmluvy je možná písomnou dohodou zmluvných strán. Zmluvné
stľany sa zaväzujúuzavľieť dodatok k tejto zmluve, ak ich k tomu wzve pľíslušný
okresný úrad, katastrálny odboľ z dôvodu, źetáto zmluva má chyby.
2. Ak príslušnýokľesný úľad- katastľálny odboľ wzve zmluvné stľany na
doplnenie alebo zmenu návrhu na vklad vlastníckeho pľáva k stavbe, podľa tejto

zmluvy aleb o iných s návrh om na Vklad suvl siaci ch dokum entov a
ebo
zaväzuJu s a zmlu vne str any b ezodkladne vykona ť takéto d oplnenie al
Zmlu vne strany sa '4ýslovne do hodli, ze ak je, alebo sa stane niektoré u
alebo neúčinnosť
tejto zmluvy nepl atn ým alebo n eúčinným, táto neplatno sť
sa zavazu JU, z e
stľany
Zmluvné
nedoýka osta tn ých ustanovení tejto zml uW
po

3

zák|ade
nepla tné al e b o neúčinné ustanovenle bude nahradené na
zmyslom.
ustanovením platným, s ľovnaĘým hosp odárskym
ch v sl ovenskom azyku, z
4. Kúpna zmluva e vyhotovená v 6 rovnopi so
katastrálny, na v
vyh otovenia su urcene pre o kre sný úrad s en e c, o db or
vlastníckeho práva d o katastra nehnuteľností, dVC vyhotovenia
predá vaJ úceho a dve pre ku pul úceho.
ob idvoml zmluvnými
5. Táto zml uva e p latná dňom l ej po dpísania
na
a účinnosť na d o búda nasled ulu clm dňo m po dni ej zvereJnenla
stránke wwltł'ĺlu.n aĺ slíaluz na. sk.
prečítali, súhlasla s nou, rozu
6. Zmlu vne strany vyhlasuj u, ze sl túto zmlu vu
na padne
vs etĘim ej ustanovenlam, neuzaWár aJ u u v ties nl za
a
podmienok a svoj ím vlastno ľučnýmp od pr som prel avul u svol u slo bodnú
vôľu spravova ť sa lel u stanoveniami.

a

V Dunajskej Lužnej,

dňa:

t

1 1l.

tlu|

V Dunajskej Lužnej, dňa:

Kupujúci:

Predávajúci:

till.

Páteľ Mgr. Peter Vavrek,

Štefan

správca farnosti

starosta obce

}łíMSKoKATÜ ĺ,ĺcmł Cĺ RKEI/

FRI{'NosŤ DUNAisKÁ

luŽľĺÁ

|ánošÍkovská 754 /34,9a0 42 Dunaiska Lužná
+421 2 459 80 13i
E-mail: fłľnostdl@domĺnilearri.sk
ű11 714 0lČ: Ż0207091B5

'46,3'ĺ

Pľíloha:
ć' 202t/03-I3 zo
Výpis z uznesenia obecného zastupitel'swa v Dunajskej LuŽnej
25.05.2027
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Výpis z uznesení obecného zastupiteľstva v Dunajskej LuŽnej ć,.2021103-13
obecné zastupitel'stvo obce Dunajská Lužná na svojom zasadnutí dňa25.05'2021
Prerokovalo bod programu ö. 13

]l

Ĺil^
ĘľJi

pľeoaj nehnute!'ného majetku obce Dunajská Lužná ako prípad hodný osobitného
iľeteŕa(stavba súp. ě. 767 pre Rímsřokatolícka cirkev - Farnosť Dunajská
Lužná)
obecné zastupitel'stvo schva l'uje
Na základe sc_hváleného zámeru predaja nehnutelhosti schváleného uznesením č.
2o2;/oz-t2 zo dřla 06.04.2021 predaj stavby - predajňa so súpisným číslom767,
podl'a LV č' 600, postavenej na pozemku KN-C, parcela číslo99/3 o výmere 42 .m2,
i<atastrálne územie Jánošíkóvá, obec Dunajská Lužná, okres Senec Rímskokatolíckej
cirkvi - Ěuin*i Dunajská uuž.ná, Jánošíkovšká754B4, goo 42 Dunajská Lužná, IČo:
34oI77L4 zdôvodu nbanéno osobitného zretel'a za cenu 7.5oo,- eur za celý predmet
predaja. Poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnutelhostí bude znášať
kupujtici.

Dôvod hodný osobitného zretel'a - usporiadanie majetkových pomerov a ich
zosúladenie. Éredmetná stavba sa nachiĺdza na pozemku žiadatel'a a jediný prístup
a príjazd k nej je možný len cez jeho pozemok. Umožnísa tak vytvoriť bezpečný
a uzamykatelhý- priestor celého aieálu Cirkevnej materskej školy Madony Zitného
ostrova, vo výlučnom vlastníctve žiadatel'a, ktorý predmetnri stavbu hodlá využívaťpre
potreby detí a mládeže. Stavba bude slúŽiťsvojmu pôvodnému účelu.

Hlasovanie:

t*Ĺ'

Za

7

František Stareček, Jozef Mertuš, Daniel Mĺkloško,Eugen oltus,
Ernest Németh, Marťin |ĺozár, Ľubomír Sesták

Proti

1

Peter Paľaga
Ladislav Fehér, Ivan Jurczazak
Marián Reindl

Zdrtal saz

2

Neprítomní:
Nehlasovali:

1

0

lené

Uznesenie bolo sc

V Dunajskej LuŽnej 02.06.2021
Za správnosť: Magdaléna Hanuliaková
prednostka úradu

Doručuie sa:
lveta Hanicová

- správa
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Telefón číslo:02/402598 13

fax číslo:

2598

33

e-mail: prednostka@dunajskaluzna.sk

Podľa osvedčovacej knihy č,. 347 ĺ2021
túto listinu vlastnoručne podpísalla
Št.funJuľčík,rodné číslo: 581226/6724
Trvalým pobytom: Dunajská Luźná, Pľi hľádzi 602/4
Ktorého totožnosť bola preukźzaná
občianskym pľeukazom č. : EH933Ż6Ż
Dunajská Lužnćĺ15. 1 1 .20Ż1
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