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KIJPNAZMLUVA
Č. 3 zo dňa 26Jú1a 2021.

uzatvorená podľa * 588 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. QbČianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a
* 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

v súlade s VZN obce Beladice Č. 3/2017, ktorým sa urČujú
Zásady hospodárenia a nakladania s majekom obce Beladice

medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci:
Název: Obec Beladice,
Sídlo: Beladice, Gaštanová 167, 951 75 Beladice
Ičo: 00 307 769
DIČ:
IČ DPH: nie je platca DPH
Bankové spojenie:
mAN:
Zastúpený: PhDr. Mário Žáčik, starosta obce
(d‘alej len „predávajúď‘)
nastrane jednej

a

Kupujúci:
1/ Meno a Priezvisko: Regina Fordová rod. Fordová

Dátum narodenia:
Rodné číslo

Trvale bytom:
Státne občianstvo:
(d‘alej samostatne len „kupujúci Č. 1“)

a
2/ Meno a Priezvisko: 1n2. Diana Furdová rod. Fordová

Dátum narodenia:
Rodné číslo
Trvale bytom:
Státne občianstvo:
(d‘alej samostatne len „kupujúci Č. 2“)

(d‘alej spolu len „kupujúci“)
nastrane druhej

(predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu (d‘alej len „zmluva“) za nasledovných podmienok:



Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predávajúcije výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sav okrese Zlaté Moravce,
obec: Beladice, kat. úz.: Pustý Chotár, ktoráje na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálny
odbor, zapísaná na LV č. 294 ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parc.
KNC Č. 1375/7 orná půda o výmere 1554 m2, ktorá mu podl‘a B par.č. 1 vyššie uvedeného
LV v celosti patrí (d‘alej len „nehnuteľnost‘“).

2. Zmluvné strany sa podľa tejto zmluvy dohodli na predaji nehnuteľnosti parc. KNC Č. 1375/7
orná půda o výmere 1554 m2 pre kat. úz. Pustý Chotár, na základe čoho predávajúci predáva

nehnuteľnost‘ špecifikovanú v bode 1 tohto článku zmluvy a kupujúci ju kupujú do svojho
podielového spoluvlastníctva, kupujúci Č. 1 v podiele 1/3 iny k celku a kupujúci č. 2 v podiele
2/3-fn k celku.

Článok IL
Všeobecná hodnota nehnutel‘nosti a splatnosť kúpnej ceny

1. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti špecifikovanej v bode I Článku I. zmluvv bola podľa
znaleckého posudku Č. 18/2021 vyhotoveného znalcom 1i~ ‚ zo dňa
06.04.2021 stanovená vo výške 14.900,- € (slovom štrnásťtisícdeväťsto eur).

2. Kúpnu cenu podľa bodu 1 tohto článku zmluvy zaplatí predávajúcemu kupujúci Č. 2 vo výške
9.933,33 € (slovom deväťtisfcdeväťstotridsaťtri eur a tridsaťtri centov) a kupujúci Č. I vo výške
4.966,67 € (slovom štyritisícdevät‘stošesfdesiatšest‘ eur a šest‘desiatsedem centov) v lehote do
5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami na účet predávajúceho
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Článok III.
UčeI predaja

1. ÚČelom predaja nehnutel‘nosti špecifikovanej v bode 1 článku I. zmluvy je žiadosť
kupujúceho č. 1 a kupujúceho č. 2 na odkúpenie predmetnej nehnuteľnosti z důvodu, že táto
nehnutel‘nosť bezprostredne susedí s nehnutel‘nosťou vo vlastníctve kupujúcich parc. KNC Č.
1375/24 — zastavaná plocha a nádvorie o výmere 600 m2, ktorá im podľa B pr.č. 1 a 2 LV Č.
162 pre kat. úz. Pustý Chotár, evidovanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálny odbor,
do podielového spoluvlastníctva kupujúcich. Odpredaj nehnutel‘nosti je odůvodnený důvodom
hodným osobitného zreteľa spočívajúcom v torn, že cez nehnuteľnosť špecifikovanú v bode 1
článku I. zmluvy, ktoráje vo vlastníctve predávajúceho, vedie prípojka napojenia domu súp. č.
507 pre kat. úz. Pustý Chotár v podielovom spoluvlastníctve kupujúcich na verejnú kanalizáciu
predávajúceho.

2. Takýto spůsob naloženia s majetkom predávajúceho v jeho vlastníctve je pre predávajúceho
z hl‘adiska sledovaného zárneru efektívnejší ako iný spůsob naloženia s takýmto majetkom.



Článok IV.
Schválenie predaja nehnutel‘nosti

1. Odpredaj nehnuteľnosti schválilo Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach na svojom zasadnutí
dňa 26.05.202 1 uznesením Č. 271/2021 ako prípad hodný osobitného zreteľa podřa ~ 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Prípad hodný
osobitného zreteľa spočíva vtom, že nehnuteľnosť bezprostredne susedí s nehnuteľnost‘ou vo
vlastníctve kupujúcich parc. KNC Č. 1375/24 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 600 m2,
ktorá im podľa B por.č. 1 a 2 LV Č. 162 pre kat. úz. Pustý Chotár, evidovanej na Okresnom
úrade Zlaté Moravce, katastrálny odbor, do podielového spoluvlastníctva tak ako je uvedené
v bode 2 článku 1 zmluvy, patrí. Odpredaj nehnuteľnosti je odóvodnený dóvodorn hodným
osobitného zretel‘a spočívajúcom v torn, že cez nehnutefnosť špecifikovanú v bode 1 článku I.
zmluvy, vedie prípojka napojenia domu súp. Č. 507 pre kat. úz. Pustý Chotár v podielovom
spoluvlastníctve kupujúcich na verejnú kanalizáciu predávajúceho.

2. Právny úkon prevodu majetku obce Kúpnou zmluvu schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Beladiciach na svojom zasadnutí dňa 26.05.2021 uznesením Č. 271/2021.

Článok V.
Nadobudnutie vlastníckeho a užívacieho práva

1. Zrnluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutel‘ností
na základe tejto zmluvy podajú kupujúci katastrálnemu odboru, Okresného úradu Zlaté
Moravce, až po zaplatení a pripísaní celej kúpnej ceny uvedenej v Článku II. tejto zmluvy
kupujúcirni na účet predávajúceho.

2. Zmluvné strany berú na vedornie, že vlastnícke právo kupujúcich k nehnutel‘nosti uvedenej
v článku I. tejto zmluvy vzniká až vkladom do katastra nehnutel‘ností vedeného katastrálnym
odborom, Okresného úradu Zlaté Moravce, a vecno-právne účinky vkladu do katastra
nehnuteľností vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastrálneho odboru, Okresného
úradu Zlaté Moravce, o jeho povolení.

3. Správny poplatok súvisiaci s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na základe
tejto zrnluvy budú v celosti znášať kupujúci.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky dane a poplatky vzťahujúce sa k nehnuteľnosti bude
každá z nich znášať podľa všeobecných záväzných platných právnych predpisov na území SR
odo dňa právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru, Okresného úradu Zlaté Moravce, o
povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutel‘ností.

Článok VI.
Prehlásenie zmluvnýeh strán

1. Predávajúci vyhlasuje, že nehnuteľnosť s výnimkou ťarchy podľa bodu 2. tohto článku nie
je zafažená akýmkoľvek ďalším právorn tretej osoby, najmä záložnýrn právom, právom
zodpovedajúcim vecnérnu bremenu a že predmetná nehnuteľnosť nie je predmetom
akéhokoľvek zmluvného vzt‘ahu oprávňujúceho akúkoľvek tretiu osobu užívať predrnetnú

3



nehnutel‘nosť. Ďalej predávajúci vyhlasuje, že na nehnuteľnosti neviaznu žiadne právne a mé
vady, na ktoré by mal povinnosť upozorniť kupujúcich. Kupujúci potvrdzujú, že so stavom
nehnuteľnosti sa oboznámili obhliadkou na mieste samom a tento stav im je známy, pričom ju
nadobúdajú do ich podielového spoluvlastníctva v stave, v akom sa nachádza.

2. Nehnuteľnosť je zat‘ažená vecným bremenom zapísaným na LV 294 pod por. č. I, a to
vecným bremenom podľa * 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe
elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s * 96 ods.4 zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., ICO:36 361 518, so sídlom Culenova 6, 81647 Bratislava, podľa geometrického plánu č.
631/2012 na pozemku parc. reg. „C“ Č. 1375/7, 1372/1, týkajúcim sa elektroenergetického
zariadenia lx 22 kV VN linka č. 246 na trase Nitra 2 - Rz Zlaté Moravce‘

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo
sťažilo naplnenie predmetu tejto zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plnit‘ všetky povinnosti
uložené im touto zmluvou.

Článok VII.
Predkupné právo

1. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení predkupného práva predávajúceho podľa * 602 a nasl.
Občianskeho zákonníka spoČívajúceho v práve predávajúceho kúpiť nehnuteľnosť uvedená v
článku I tejto zmluvy, a to nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v okrese Zlaté Moravce, obec:
Beladice, kat. úz. Pustý Chotár, ktorá je na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálny odbor,
zapísaná na LV Č. 294 ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape parc. KNC Č.
1375/7 — orná póda o výmere 1554 m2, v celosti alebo akúkoľvek jej časť v prípade, ak túto
nehnuteľnosf kupujúci alebo ktorýkoľvek z nich chcú predať alebo scudzif spósobom podľa
bodu 3 tohto článku, a to za cenu stanovenú aritmetickým priemerom dvoch znaleckých
posudkov nie starších viac ako tn (3) kalendárne mesiace, resp. v prípade ak kupujúci
zamýšľajú scudziť len časť predmetu predkupného práva, alikvotnú Časť pripadajúcu na táto
Čast‘.

2. Predkupné právo zriadené touto zmluvou v prospech predávajúceho ako oprávneného z
predkupného práva sa zriaďuje ako vecné právo. Predávajúci zabezpečí podanie návrhu na
vklad predkupného práva do katastra nehnuteľností. Správny poplatok súvisiaci s podaním
návrhu na vklad do katastra nehnuteľností na základe tejto zmluvy budú v celosti znášaf
kupujúci.

3. Predkupné právo podľa tejto zmluvy je dohodnuté pre prípady akéhokoľvek scudzenia
nehnutel‘nosti alebo jej časti predajom, zámenou alebo aj darovaním. Pre vylúčenie
akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli, že predkupné právo sa vzťahuje
aj na darovanie nehnuteľnosti a akékol‘vek ďalšie prípady bezodplatného scudzenia
nehnuteľnosti.

4. Kupujúci alebo ktorýkoľvek z nich je v prípade záujmu scudziť nehnuteľnosť alebo jej časť
tretej osobe povinný oznámiť svoj zámer predávajúcemu a vyzvat‘ predávajúceho na
predloženiejedného znaleckého posudku urČujúceho hodnotu nehnuteľnosti podľa bodu 1 tohto
Článku. Oznámenie podl‘a prvej vety nepredstavuje ponuku na uplatnenie predkupného práva a
ani nezaväzuje kupujúcich k predloženiu ponuky na uplatnenie predkupného práva
predávajúcemu.
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5. Ak predávajúci v lehote určenej v oznámení, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa
doručenia oznámenia, nepredloží znalecký posudok, sú kupujúci alebo ktorýkoľvek z nich
oprávnení zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku namiesto predávajúceho znalcom
určeným kupujúcimi. Márnym uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety zaniká právo
predávajúceho predložiť znalecký posudok, ako aj čo i len určiť osobu znalca.

6. Každá zmluvná strana znáša náklady za vypracovanie znaleckého posudku znalcom, ktorého
si zmluvná strana určila. V prípade znalca určeného podľa bodu 5 tohto článku znášajú náklady
na vypracovanie znaleckého posudku kupujúci.

7. Ak rozdiel medzi hodnotami nehnuteľnosti určenými znaleckými posudkami bude vyšší ako
10 % tej z hodnót nehnuteľnosti, ktorá je vyššia, kupujúci sú oprávnení zabezpečiť určenie
hodnoty nehnuteľnosti ďalším znaleckým posudkom (d‘alej len „kontrolný posudok“).
Kontrolný posudok musí byť vypracovaný znaleckou organizáciou. Znaleckú organizáciu sú
oprávnení určiť kupujúci. Zmluvné strany sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, že kúpna cena
za nehnuteľnosť na účely uplatnenia predkupného práva bude zodpovedať hodnote
nehnuteľnosti určenej výlučne kontrolným posudkom. Náklady spojené s vypracovaním
ďalšieho znaleckého posudku zmluvné strany znášajú nasledovne: 2 predávajúci a 2 kupujúci.

8. Kupujúci alebo ktorýkoľvek z nich sú povinní zaslat‘ predávajúcemu písomnú ponuku na
uplatnenie predkupného práva spolu s priloženým návrhom kúpnej zmluvy, ktorá bude
obsahovať všetky podstatné náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva nehnutel‘nosti, pričom
kúpna cena bude stanovená v súlade s bodom 1 alebo bodom 7 tohto článku zmluvy.

9. Predávajúci ako oprávnený z predkupného práva je povinný sa vyjadriť, či si uplatňuje alebo
neuplatňuje predkupné právo, do 30 dní odo dňa doručenia ponuky uvedenej v bode 8 tohto
článku a v prípade uplatnenia predkupného práva sa predávajúci ako oprávnený z predkupného
práva zaväzuje uhradiť cenu za nehnuteľnosf do 15 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy, ak
sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

10. Ak predávajúci nevyužije predkupné právo a neuzatvorí kúpnu zmluvu podľa tohto článku
zmluvy, predkupné právo zanikne v celosti alebo jej časti podľa vel‘kosti scudzovanej
nehnutel‘nosti kupujúcimi.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa nadia pníslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na
území SR.

2. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim Po dni zverejnenia v súlade s ~ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov. Kúpna zmluva nadobudne vecno-právne účinky dňom
rozhodnutia Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálneho odboru, o povolení vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Predávajúci sa zaväzuje túto kúpnu zmluvu
zverejniť najneskór prvý pracovný deň nasledujúci Po jej podpísaní oboma zmluvnými
stranami.



3. Uzavretím tejto zmluvy vzniká predávajúcemu oprávnenie spracúvať osobně údaje
kupujúcich podľa článku 6 odseku 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 a * 13 odseku 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na účel plnenia tejto zmluvy bude
predávajúci spracúvat‘ osobně údaje kupujúcich v nevyhnutnom rozsahu, a to: meno,
priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu. Dalšie
informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle predávajúceho:
https://www.obecbeladice.sk/wp-contenlluploads/202 l/02/SM-0 1 -Priloha-c4-F 104-1 A-Vzor
Politika-informovanosti-dotknutej-osoby- I .pdf.

4. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom dye
vyhotovenia sú určené pre predávajúceho, dye vyhotovenia sú určené pre kupujúcich a dye
vyhotovenia pre Okresný úrad Zlaté Moravce, katastrálny odbor.

5. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže alebo sa neskór stane neplatným
alebo neúčinným alebo neaplikovatel‘ným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy,
ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo
neúčinné alebo neaplikovatel‘né ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá původne
zamýšl‘anému účelu neplatného alebo neúčinného alebo neaplikovateľné ustanovenia a to v
lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej
strane.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vol‘nosť nie je ničím obmedzená, na tejto zmluve
sa dohodli dobrovoľne, prejav ich vóle je slobodný a vážny a nebol vykonaný v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok, bola pred podpisom zmluvnými stranami prečítaná a
nakoľko doslovné znenie tejto zmluvy je v plnom súlade s prejavom zmluvných strán tejto
zmluvy, zmluvné strany túto zmluvu podpisujú.

V Beladiciach,26.lúla 2021.
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