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NÁVRH

KÚPNA ZMLUVA 
 zmluva o zriadení predkupného práva a zabezpečovacieho prevodu práva

uzatvorená podľa § 588  a nasl., § 50a a § 553 a nasl. a § 602 a nasl. Občianskeho zákonníka


I.
Zmluvné strany 


Predávajúci :	    Mesto Bytča
		    so sídlom: Námestie SR 1, 014 01 Bytča
		    IČO: : 00321192
		    v jeho mene koná: Miroslav Minárčik, primátor

Kupujúci :	   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

		   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II.
Predmet zmluvy

	Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, nachádzajúcich sa v kat. území Veľká Bytča, obec Bytča, okres Bytča, a to domu č. súp. 743 na parc. CKN č. 385/4 a pozemku - parc. CKN č. 385/4, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2810 mﾲ2810 m², zapísaných na LV č. 2403. 
	Predávajúci predáva nehnuteľností nachádzajúce sa v kat. území Veľká Bytča, obec Bytča, okres Bytča, a to dom č. súp. 743 na parc. CKN č. 385/4 a pozemok - parc. CKN č. 385/4, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2810 mﾲ2810 m², zapísaných na LV č. 2403 kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva  v podieli 1/1 - ina a kupujúci ich kupuje za dohodnutú kúpnu cenu.
	Zmluvné strany sa dohodli, že nehnuteľností je možné využiť len na výstavbu prevádzky sociálneho zariadenia alebo na bytové účely, pričom uvedenú podmienku je kupujúci povinný splniť v lehote dvoch rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Dodržanie účelu a termínu sa považuje za splnené vydaním právoplatného rozhodnutia o kolaudácií stavby v dohodnutom termíne.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci znáša všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností a zriadením predkupného práva a zabezpečovacieho prevodu práva, vrátane nákladov na vypracovanie znaleckého posudku a správnych poplatkov za vykonanie vkladu vlastníckeho práva, predkupného práva a zabezpečovacieho prevodu práva do katastra nehnuteľností. 
	Predaj nehnuteľností bol schválený mestským zastupiteľstvom predávajúceho na zasadnutí dňa ........... pod č. uznesenia ...........................


III.
Kúpna cena a platobné podmienky

	Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za prevádzané nehnuteľností je .....................,- EUR, slovom .................... euro a je to cena ponúknutá kupujúcim v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej predávajúcim uznesením mestského zastupiteľstva predávajúceho na zasadnutí dňa 08.09.2011 pod č. uznesenia 134/2011
	Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena podľa bodu 1 po odpočítaní už zaplatenej finančnej zábezpeky v sume 30 000,- EUR bude zaplatená pri podpise zmluvy v hotovosti priamo do pokladne predávajúceho (alternatívne vkladom na bankový účet predávajúceho č. 23525432/0200 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.). Kupujúcim zaplatená finančná zábezpeka pred konaním verejnej obchodnej súťaže bude použitá na úhradu časti dohodnutej kúpnej ceny, s čím predávajúci vyslovene súhlasí.
	Zmluvné strany sa dohodli, že úplné zaplatenie kúpnej ceny zo strany kupujúceho je podmienkou podania návrhu na vklad vlastníckeho práva a predkupného práva do katastra nehnuteľností.
	Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu.


IV.
Právny a iný stav nehnuteľnosti

	Kupujúci prehlasuje, že mu je dobre známy technický a právny stav nehnuteľností, ktoré sú predmetom kúpy podľa zmluvy a že ich kupuje v stave, ako stoja a ležia.
	Predávajúci prehlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach neviažu ku dňu podpisu kúpnej zmluvy žiadne ťarchy, s výnimkou tých, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva.



V.
Predkupné právo a zabezpečenie záväzkov kupujúceho

	Zmluvné strany sa dohodli na zriadení predkupného práva ako vecného práva pre prípad akéhokoľvek scudzenia prevádzaných nehnuteľností. V prípade, ak kupujúci pristúpi k scudzeniu nehnuteľností a predávajúci využije svoje predkupné právo, bude kúpna cena vo výške kúpnej ceny podľa tejto zmluvy, t.j. ........................,- EUR, slovom .................................. euro. Predkupné práva sa v zmysle § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka dojednáva ako vecné právo a zapíše sa aj do katastra nehnuteľností.

Zmluvné strany sa dohodli na zabezpečení splnenia záväzku kupujúceho podľa bodu 3 článok II zmluvy, t.j. dodržanie účelu a lehoty na výstavbu a kolaudáciu stavby zriadením zabezpečovacieho prevodu práva a dohodou o zmluvnej pokute. 
Zabezpečovaným záväzkom na základe dohody o zabezpečovacom prevode práva bude splnenie povinnosti kupujúceho dodržať účel a dvojročnú lehotu na výstavbu a následnú kolaudáciu stavby podľa bodu 3 článok II zmluvy. Právom, ktoré sa na základe zabezpečovacieho prevodu práva prevedie na predávajúceho, bude vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (aj po ich zhodnotení), vlastníkom ktorých sa v zmysle tejto zmluvy stane kupujúci. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania zabezpečovacieho prevodu práva je kupujúci oprávnený užívať uvedené nehnuteľnosti v takom rozsahu, aby splnil svoje záväzky skolaudovať v lehote dvoch rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy objekt na prevádzku sociálneho zariadenia alebo na bytové účely. Cena predmetu zabezpečovacieho prevodu práva je 171 000,- EUR, slovom stosedemdesiatjedentisíc euro. V prípade, ak kupujúci nesplní zabezpečovaný záväzok, je predávajúci oprávnený pristúpiť k výkonu zabezpečovacieho prevodu práva predajom na dobrovoľnej dražbe, pričom minimálna výška najnižšieho podania je vo výške 120 000,- EUR, slovom stodvadsaťtisíc euro. Hodnota zabezpečenej pohľadávky pre účely rozdelenia výťažku podľa § 553c ods. 5 Občianskeho zákonníka je v sume 171 000,- EUR, slovom stosedemdesiatjedentisíc euro. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva o zabezpečovacom prevode práva sa uzatvorí do 10 dní odo dňa, keď sa kupujúci stane vlastníkom prevádzaných nehnuteľností. Návrh zmluvy predloží predávajúci kupujúcemu do piatich dní odo dňa vykonania vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, pričom kupujúci je mu ho povinný vrátiť podpísaný v stave spôsobilom na vklad do katastra do piatich dní odo dňa obdržania návrhu.  
	Zmluvné strany sa dohodli na zabezpečení záväzku kupujúceho splniť povinnosť podľa bodu 3 článok II zmluvy dohodu o zmluvnej pokute, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu v lehote desať dní odo dňa porušenia zmluvnej povinnosti. Výška zmluvnej pokuty sa bude rovnať aktuálnej hodnote nadobudnutých nehnuteľností, minimálne sume, za akú boli nehnuteľnosti predané podľa zmluvy.

VI.
Zápis do katastra nehnuteľností

	Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy, dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva Správou katastra Bytča. Dohodnuté predkupné právo a zabezpečovací prevod práva nadobudnú účinky dňom povolenia jeho vkladu Správou katastra Bytča.

Na základe tejto zmluvy zmluvné strany žiadajú, aby bol vykonaný nasledovný zápis do LV :

kat. územie: Veľká Bytča, obec: Bytča, okres: Bytča

A LV :	bez zmeny

B LV :	............................................................
v podieli 1/1 - ina

C LV :	predkupné právo zriadené v prospech Mesto Bytča, so sídlom: Námestie SR 1, 014 01 Bytča, IČO: : 00321192


	Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva, predkupného práva a zabezpečovacieho prevodu práva do katastra nehnuteľností podá predávajúci, pričom kupujúci znáša náklady spojené s katastrálnym konaním. 
	Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom potrebnú súčinnosť v konaní o návrhu na zápis vkladu vlastníckeho práva a predkupného práva do katastra nehnuteľností. V prípade, že by došlo k prerušeniu konania o povolení vkladu vlastníckeho práva, predkupného práva alebo zabezpečovacieho prevodu práva do katastra nehnuteľností v dôsledku nedostatkov na strane niektorej zo zmluvných strán, rozhodnutím dotknutá zmluvná strana sa zaväzuje bezodkladne odstrániť prekážku brániacu rozhodnutiu o návrhu na vklad. 


VII.
Záverečné ustanovenia

	Zmluvné strany prehlasujú, že k právnym úkonom  sú úplne spôsobilé a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
	Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu slobodne a vážne, nie v tiesni a bez nátlaku, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho zmluvu podpisujú.
	Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán a vecnoprávne účinky dňom právoplatnosti rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva a predkupného práva.
	Náležitosti záväzkového vzťahu zmluvou neupravené sa spravujú primerane ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
	Zmluva sa vyhotovuje v štyroch právne rovnocenných exemplároch, pričom dve vyhotovenia sú určené pre potreby katastrálneho konania a po jednom obdrží každá zmluvná strana. 



V Bytči, dňa ...........2011





Predávajúci :								....................................

									        Mesto Bytča
									v zastúpení primátorom
									    Miroslav Minárčik





Kupujúci :								.....................................


