
KÚPNA ZMLUVA
v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

uzatvorená medzi zmluvnými stranami

1. Predávajúci:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaná:

Konajúca prostredníctvom:
DIČ:
IČ DPH:
(ďalej aj len "Predávajúci")

HANT BY, s. r. o.
Stará Ivánska cesta 1/386, Bratislava 821 04
47800577
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 99159/B
Ing. Peter Klenovič, konatel'
2024097405
SK202409740S

a

2. Kupujúci

Názov:
Sídlo:
IČO:
Konajúca prostredníctvom:
(ďalej aj len "Kupujúci")

Mesto Bytča
Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča
00321192
Bc. Miroslav Minárčik, primátor

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti - stavebného objektu: "Návrh sveteIne riadenej
križovatky na ceste 1/10 a Štefánikovej ulici Bytči" - (ii) SO 102 Úpravy križovatky na vetve B a C,
vrátane cestnej svetelnej signalizácie," ktorá sa nachádza na pozemkoch:

a) Pozemok CKN s parc. Č. 3507/2, o výmere 25375 m2, druh pozemku Zastavané plochy a
nádvoria, evidovaný na LV Č. 145,

b) Pozemok CKN s parc. Č. 1659/ 12, o výmere 317 m2, druh pozemku Zastavané plochy a
nádvoria, evidovaný na LV Č. 3689,

c) Pozemok CKN s parc. Č. 1659/203, o výmere 145 m2, druh pozemku Ostatné plochy, list
vlastníctva k danej nehnutel'nosti nezaložený,

d) Pozemok CKN s parc. Č. 3500/ 2, o výmere 354 m2, druh pozemku Ostatné plochy, evidovaný
na LV Č. 2403,

e) Pozemok CKN s parc. Č. 3500/ 3, o výmere 942 m2, druh pozemku Ostatné plochy, evidovaný
na LV Č. 2403,

f) Pozemok CKN s parc. Č. 1633/ lO, o výmere 516 m2, druh pozemku Ostatné plochy, evidovaný
na LV Č. 3794,

g) Pozemok CKN s parc. Č. 1593, o výmere 52 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria,
evidovaný na LV Č. 3794,

vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Bytča, okres Bytča, obec Bytča a katastrálne
územie Velká Bytča, vybudovaného na základe (i) stavebného povolenia Č. VaZP/101/2017-Sk zo
dňa 17.3.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.4.2017, vydaného stavebným úradom Mesto
Bytča, Mestský úrad v Bytči - oddelenie výstavby a životného prostredia a (ii) stavebného povolenia
Č. OU-ZA-OCDPK-2017/008113/6/BIL zo dňa 13.3.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
12.4.2017, vydaného stavebným úradom Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií (ďalej len "Inžinierska stavba").

Článok II
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je prejav vôle Predávajúceho predať Inžiniersku stavbu do výlučného
vlastníctva Kupujúceho za kúpnu cenu vo výške 1 € bez DPH a prejav vôle Kupujúceho kúpiť Inžiniersku
stavbu do svojho výlučného vlastníctva za kúpnu cenu vo výške 1 € bez DPH a za ďalších podmienok
stanovených v tejto zmluve. Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH v zákonom stanovenej výške.

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu vo výške 1 € bez DPH, na základe faktúry predávajúceho so
splatnosťou 30 dní.
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3. Kupujúci sa oboznámil s právnym a faktickým stavom Inžinierskej stavby.

4. Vlastnícke právo k Inžinierskej stavbe nadobúda Kupujúci nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy.

Článok III
Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Na túto Zmluvu sa vzťahuje právny režim Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prejavy vôle (vrátane právnych úkonov) budú doručované na
adresy zmluvných strán, ktoré sú uvedené v záhlaví zmluvy, pokial' zmluvná strana písomne neoznámi
druhej zmluvnej strane inú adresu. Zmluvné strany si na účely doručovania zásadných informácii zvolili
doručovanie prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., a to prostredníctvom doporučenej zásielky do
vlastných rúk. Pre prípad, že zásielku nie je možné doručiť na uvedenú adresu, pre účely tejto zmluvy sa
považuje písomnosť za riadne doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky, alebo odmietnutím
prevzatia zásielky.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto Zmluva je povinne
zverejňovanou zmluvou podl'a ustanovenia §5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisova nadobúda účinnosť podl'a ustanovenia § 47a ods. 1 zákona
Č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle
povinnej osoby - Kupujúceho.

4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy
neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú neplatné, či neúčinné ustanovenie na žiadosť ktorejkol'vek z nich
nahradiť platným a účinným. ktoré zaistí pôvodný ciel' sledovaný neplatným či neúčinným ustanovením.

5. Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto Zmluve je možné vykonať len písomnými dodatkami, so súhlasom
oboch zmluvných strán.

6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, Predávajúci obdrží 2 exempláre a Kupujúci 2 exempláre.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po
vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumitel'ne, zmluvné strany
súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojím podpisom.

8. Podstatné náležitosti tejto zmluvy zo strany Kupujúceho boli pred jej podpísanlm prerokované a
schválené uznesením MZ v Bytči Č. 37/2018 zo dňa 21.2.20181

V ..' .. .( , dňa ':'. V .. &?~F.'~.~ .~f.<{:: .. ,

Predávajúci: 'NT BV, s.r.o.
Ivanské cesta 1/386
21 04 Bratislava
~O: 47 800fjI7 2.Mesto Bytča

Bc. Miroslav Minárčik
primátor

HANT BY, s.~
Ing. Peter Kleno:
konatel'
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