KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 588 a nasl.Obč. zák. medzi:

predávajúcim : Obec Lietava
právna forma:
právnická osoba v zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
Adresa:
Lietava 146, 013 18 Lietava
IČO:
00321427
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Gašpierik - starosta obce
(ďalej len „predávajúci“)
a
kupujúcim :

BM-Quatro, s.r.o.
právna forma:
právnická osoba v zmysle § 105 zákona č.513/1991 Zb.
Adresa:
Lietavská Závadka 48, 013 18 Lietava
IČO:
46 127 461
Štatutárny orgán: Rudolf Becík – konateľ spoločnosti
(ďalej len „kupujúci“)
I.
/ Predmet zmluvy /

1. Do výlučného vlastníctva predávajúceho v celosti patria na základe jeho vyhlásenia a na
základe listu vlastníctva č. 782 pre katastrálne územie Lietava nehnuteľnosti v katastrálnom
území Lietava, a to:
pozemky KN-C parc. č. 1071 o výmere 338 m2 – zastavané plochy a nádvoria
a KN-C parc č. 1072 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2 , zapísané na LV
č. 782 v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Žiline – Správa katastra
Žilina, okres Žilina, obec Lietava, katastrálne územie Lietava (ďalej len “predmet
zmluvy“, alebo “predmetná nehnuteľnosť”).

-

2.

Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti.
II.
/ Prejav vôle /

1. Predávajúci na základe tejto zmluvy predáva vyššie uvedené nehnuteľnosti popísané v čl.
I., ods. 1. tejto zmluvy kupujúcemu za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 10 €/m2 v celkovej
výške 6960 € (slovom šesťtisícdeväťstošesdesiat eur) a kupujúci predmetnú nehnuteľnosť
za túto kúpnu cenu do svojho výlučného vlastníctva v celosti kupuje.
III.
/ Kúpna cena, platobné podmienky/
1.

Vyššie uvedené zmluvné strany vyhlasujú, že kúpna cena vo výške 10 €/m2 v celkovej
výške 6960 € (slovom šesťtisícdeväťstošesdesiat eur) bude uhradená takto:
-

čiastka vo výške 6960 € (slovom šesťtisícdeväťstošesdesiat eur) bude najneskôr do
7 dní od podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami zaslaná kupujúcim na účet
predávajúceho, č. ú. 3167053001/5600 Dexia banka Slovensko, a.s. Pobočka Žilina.
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2.

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, sa zmluvné strany dohodli na
povinnosti kupujúceho uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý
deň omeškania podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.
IV.
/ Vyhlásenie kupujúceho /

1.

Kupujúci potvrdzuje, že je mu stav predmetnej nehnuteľnosti známy jeho ohliadkou na
mieste samom a nehnuteľnosť v stave ako stojí a leží aj kupuje.

2.

Kupujúci sa zaväzuje, že umožní verejnosti bezodplatné sprístupnenie pozemku na KN-C
parcele č. 1072 v k. ú. Lietava ako verejne dostupného. Pokiaľ by kupujúci prenajal túto
nehnuteľnosť, je povinný zabezpečiť aj voči nájomcovi, aby tento umožnil verejnosti
bezodplatné sprístupnenie pozemku na KN-C parcele č. 1072 v k. ú. Lietava.

3.

Kupujúci sa zaväzuje, že v objekte, ktorý sa nachádza na KN-C parcele č. 1071 v kat. úz.
Lietava bude prevádzkovať obchodnú prevádzku po dobu minimálne 30 rokov, t. j. do roku
2041.

4.

Kupujúci sa zaväzuje, že zmena účelu využitia obchodnej prevádzky na iný účel, ako bolo
dohodnuté a schválené uznesením obecného zastupiteľstva, ktorého výpis tvorí
neoddeliteľnú časť tejto zmluvy je podmienená súhlasom Obecného zastupiteľstva v
Lietave.
V.
/ Vyhlásenie predávajúceho /

1. Predávajúci má výlučné, ničím neobmedzené právo, predať a previesť vlastnícke právo
k predmetu tejto zmluvy.
2. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete tejto zmluvy neviazne žiadne záložné právo. Ďalej
predávajúci vyhlasuje, že predmet tejto zmluvy nie je zaťažený žiadnymi dlhmi, ani na ňom
neviaznu žiadne iné právne vady a tieto do doby vkladu vlastníckeho práva ani nevzniknú.
Predávajúci vyhlasuje, že ohľadne predmetu tejto zmluvy neboli vydané žiadne úradné,
súdne, či exekučné nariadenia a príkazy. V opačnom prípade má kupujúci právo odstúpiť od
tejto zmluvy.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že po uzavretí tejto zmluvy a zavkladovaní vlastníckeho práva
k predmetu prevodu na kupujúceho nebude s predmetom prevodu fakticky ani právne
disponovať, ani nezriadi právo užívania v prospech tretej osoby, okrem práva užívať
pozemok na parcele č. 1072 ako verejne dostupný podľa článku IV. Bodu 2 tejto zmluvy.
4. Predávajúci sa zaväzuje, že v prospech kupujúceho zriadi vecné bremeno na spoločné
užívanie vodného zdroja vybudovaného na parcele č. 1047/1 predávajúcim, ako i kupujúcim
s rovnakými právami a povinnosťami pri jeho užívaní a správe.
VI.
/ Prevod vlastníctva a prevzatie nehnuteľnosti /
1.

Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti vkladom do katastra
nehnuteľností. Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na
základe tejto zmluvy zabezpečí kupujúci.
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2.

Zmluvné strany sa dohodli, že fyzické odovzdanie a prevzatie nehnuteľnosti sa uskutoční
najneskôr do 14 dní od nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, o čom bude
spísaný odovzdávajúci protokol, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.
VII.
/ Záverečné ustanovenia /

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,
predávajúci obdrží 1 exemplár, kupujúci 1 exemplár, 3 exempláre odovzdá na Správu
katastra Žilina.
2. Súčasťou tejto zmluvy je Výpis Znaleckého posudku č. 17/2011 zo dňa 7. 4. 2011
so stanovením všeobecnej hodnoty pozemkov KN-C parc. č.1071 a č. 1072 a Výpis
z uznesenia mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lietave č. 3/2011 zo dňa
7. 3. 2011.
3. Účastníci tejto kúpnej zmluvy po jej prečítaní svojím podpisom zhodne vyhlasujú, že ich
spôsobilosť na právne úkony nie je ničím obmedzená, zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu
a zrozumiteľnú vôľu a že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
4. Právne vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ak ich táto zmluva výslovne
neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných
platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
V Lietave, dňa: 21. mája 2011

Obec Lietava
Lietava 146
013 18 Lietava

BM-Quatro, s.r.o.
Lietavská Závadka 48
013 18 Lietava

Štatutárny zástupca:
Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce

Štatutárna zástupca:
Rudolf Becík
konateľ spoločnosti

----------------------------predávajúci

--------------------------------kupujúci
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Príloh a č. 1 k Kúpnej zmluve medzi predávajúcim Obcou Lietava a kupujúcim BM-QUATRO, s.r.o.

Výpis
Znaleckého posudku č. 17/2011 zo dňa 7. 4. 2011
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