
1 | S t r a n a  
 

KÚPNA ZMLUVA 
 

uzatvorená podľa § 588  a nasl. Občianskeho zákonníka 
 
 

I. 
Zmluvné strany  

 
 
Predávajúci :      Mesto Bytča 

     so sídlom: Námestie SR 1, 014 01 Bytča 

     IČO: 00 321 192 

      v jeho mene koná: Bc. Miroslav Minárčik, primátor 

   (ďalej len predávajúci) 

 

Kupujúci :  Ing. Štefan Šedivý PhD., rodený Šedivý,  

bytom : Lúčna 1014/9, 014 01 Bytča    

   (ďalej len kupujúci) 

 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predávajúci je vlastníkom nehnuteľností, nachádzajúcich sa v kat. území Veľká Bytča, okres 

Bytča, a to pozemku – parcela registra „C“ KN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m², a pozemku 

parc. „C“ KN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 , zapísaných na LV č. 2403, 

v podiele 1/1. 

2. Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v kat. území V.Bytča, okres 

Bytča, a to pozemok C“ KN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m², a pozemku parc. „C“ KN č. 

824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 , v podiele 1/1, zapísané na LV č. 2403 

a kupujúci tieto nehnuteľnosti kupuje do svojho vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci znáša náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti 

(správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností).   

4. Predaj nehnuteľnosti bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, po 

vykonaní obchodnej verejnej súťaže č. 3/2017 zo dňa 04.05.2017, mestským zastupiteľstvom 

predávajúceho na zasadnutí dňa 29.06.2017, pod č. uznesenia  112/2017.  

 

III. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti je 75,01 EUR/m2, t.j. spolu 

vo výške 59.332,91 €,  slovom : päťdesiatdeväťtisíctristotridsaťdva eur a deväťdesiatjeden 

centov(v súlade s výsledkom OVS č. 3/2017 zo dňa 06.06.2017). 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena, po odrátaní zaplatenej fin. zábezpeky vo výške 3000 €, 

resp. zostatok kúpnej ceny vo výške 56.332,91 € bude zaplatený kupujúcim do troch dní odo dňa 

podpisu zmluvy na číslo účtu : SK1202000000000023525432, var. symbol : 233001. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že úplné zaplatenie kúpnej ceny zo strany kupujúceho je podmienkou 

podania návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu do troch dní odo 

dňa podpisu zmluvy. 

 
IV. 

Právny a iný stav nehnuteľnosti 
 

1. Kupujúci prehlasuje, že mu je dobre známy stav nehnuteľností, ktoré sú predmetom prevodu 

podľa zmluvy a nehnuteľnosti kupuje v stave akom stoja a ležia. 

2. Predávajúci prehlasuje, že na prevádzaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne záložné práva, 

vecné bremená a ani iné ťarchy, ktoré by znižovali ich hodnotu okrem majetku na týchto 

pozemkoch umiestnenom (skleníky, pareniská, bývalý majetok záhradníctva TSMB), ktorý sa 

kupujúci zaväzuje odstrániť, resp. zlikvidovať na vlastné náklady, pričom od predávajúceho nebude 

požadovať a to ani v budúcnosti úhradu týchto nákladov. 

3. Kupujúci berie na vedomie, že predmet prevodu môže byť využitý len na účel zabezpečenia 

bývania – výstavba rodinného domu. 

 
V. 

Zápis do katastra nehnuteľností 
 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy, 

dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva Okresným úradom v Bytči, Odborom katastrálnym. 

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

 
kat. územie: Veľká Bytča, okres: Bytča 
 

 do LV kupujúceho : 
 

A LV : pozemok– parcela registra „C“ KN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m² 

                  parcela registra „C“ KN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria  

o výmere 78 m² 

B LV :   Ing. Štefan Šedivý PhD., rodený Šedivý,  

bytom : Lúčna 1014/9, 014 01 Bytča    

   v podieli 1/1  

      C LV :   bez zápisu 
 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva na Okresný úrad v Bytči, Odbor 

katastrálny podá predávajúci, pričom kupujúci znáša náklady spojené s katastrálnym konaním.  
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Zmluvné strany prehlasujú, že kupujúci uhradil predávajúcemu pri podpise tejto zmluvy finančné 

prostriedky vo výške 66,00 Eur, predstavujúce správny poplatok za odvkladovanie tejto zmluvy.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom potrebnú súčinnosť v konaní o návrhu na zápis 

vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností. V prípade, že by došlo 

k prerušeniu konania o povolení vkladu vlastníckeho 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.  

 
VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že k právnym úkonom  sú úplne spôsobilé a ich zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená. 

2. 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. 

3. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po 

uverejnení na webovej stránke predávajúceho a vecnoprávne účinky dňom právoplatnosti 

rozhodnutia Okresného úradu v Bytči, o povolení vkladu vlastníckeho práva. 

4. Náležitosti záväzkového vzťahu zmluvou neupravené sa spravujú primerane ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 

5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch právne rovnocenných exemplároch, pričom dve vyhotovenia sú 

určené pre potreby katastrálneho konania a po jednom obdrží každý účastník zmluvy.  

6. Kupujúci vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie je osobou  uvedenou v § 9a,  ods.6, zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, teda primátorom mesta 

Bytča, poslancom MZ v Bytči, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej 

osoby zriadenej alebo založenej mestom Bytča, prednostom Mestského úradu v Bytči, 

zamestnancom mesta Bytča, hlavným kontrolórom mesta Bytča a ani blízkou osobou uvedených 

osôb. Kupujúci preberá v plnej miere zodpovednosť za pravdivosť svojich vyhlásení. 

7. Predaj nehnuteľností bol realizovaný v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, po 

vykonaní obchodnej verejnej súťaže č. 3/2017 zo dňa 04.05.2017. MZ v Bytči na svojom zasadnutí 

dňa 25.04.2017 schválilo uznesením č. 61/2017 v súlade s §9a, ods.1, písm. a) a ods. 2 zákona č. 

138/1991 Z.b. o majetku obcí a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bytče zo dňa 

23.11.2016 zverejnenie zámeru predaja majetku mesta Bytča a to : - pozemok parc. CKN č. 

824/36, záhrada o výmere 713 m2 a parc. CKN č. 824/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

78 m2 , k.ú. Veľká Bytča, tretej osobe formou obchodnej verejnej súťaže a to za účelom 

zabezpečenia bývania – výstavba RD. Zámer predať tento majetok sa zverejnil na úradnej tabuli 

mesta, na web stránke mesta Bytča v čase od 26.04.2017 do 05.06.2017 a v regionálnej tlači- 

Žilinské noviny-MY, v dňoch 15.05.2017 a 22.05.2017. Vyhodnotenie OVS č. 3/2017 sa uskutočnilo 

dňa 06.06.2017 komisiou na vyhodnotenie súťažných návrhov vymenovanou MZ v Bytči uznesením 

č. 61/2017, zo dňa 25.04.2017. Komisia vyhodnotila súťaž ako úspešnú a za víťaza súťaže určila 
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kupujúceho s kúpnou cenou 75,01 €/m2 za predmet OVS č. 3/2017. Následne MZ v Bytči dňa 

29.06.2017 schválilo uznesením č. 112/2017 v súlade s § 9a, ods.1, písm.a) zák. č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s 

majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016 (OVS č. 3/2017) uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj 

pozemkov parc. CKN č. 824/36, záhrada o výmere 713 m2 a parc. CKN č. 824/11, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 78 m2, k.ú. V. Bytča, predávajúci - Mesto Bytča, Námestsie SR č. 1, 

Bytča, IČO: 00 321 192 a kupujúci – Ing. Štefan Šedivý, PhD., nar. 04.07.1983, Lúčna 1014/9, 014 

01 Bytča, za kúpnu cenu vo výške 75,01 €/m2, t.j. spolu vo výške 59.332,91 € s tým, že kupujúci 

uhradí i náklady spojené s odvkladovaním kúpnej zmluvy. Predmetné uznesenie MZ bolo schválené 

11-timi poslancami zo všetkých 17-tich. poslancov MZ v Bytči. 

 
V Bytči, dňa : 21.07.2017 
 
 
 
 
Predávajúci :        ......................................... 
 
                    Mesto Bytča v zastúpení 
                                                      Bc. Miroslav Minárčik 
                                      primátor mesta 
 
 
 
 
Kupujúci  :        ........................................ 
 
           Ing. Štefan Šedivý,PhD. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


