
podľa § 588 a nasl zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "Zmluva")

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená medzi

PREDÁVAJÚCIM:

Obchodný názov.

Sídlo.

IČO.

DIČ'

IČ DPH'

IBAN:

ASTAR BUILD, s.r.o.

Hhnkova 1220, 01401 Bytča

47993502

20244172007

SK20244172007

SK18 0200 0000 0034 19840256
Konajúca prostredníctvom' Ing. Jozef Ftáček, konateľ

a
(ďalej ako "predávajúci")

KUPUJÚCIM:

Obchodný názov.

Sídlo'

IČO'

DIČ.

IBAN'

Mesto Bytča

Námestie SR 1/1,01401 Bytča

00321192

2020626399

SK12 0200 0000 0000 2352 5432
Konajúca prostredníctvom: Ing Miroslav Minárčrk, primátor mesta

(ďalej len ako "kupujúci")
(predávajúo a kupujúci ďalej spolu aj ako "zmluvné strany")

za nasledovných podmienok'

ČLÁNOK I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1 Predávajúci Je výlučným vlastníkom nehnutelnosn - stavebného objektu "Parkovacie plochy
s chodníkom, postavené na časti pozemkov parc. CKN č 1353 a EKN č 3519/4 v k.ú. Veľká
Bytča" , evidované na LV Č. 2403 a LV č 3902 na Mesto Bytča, vedené katastrálnym odborom
Okresného úradu Bytča, okres Bytča. Celková výmera stavebného objektu predstavuje
469 m2 (19 parkovacích mtest}, obstarávacre náklady stavby predstavujú sumu vo výške
12240 € bez DPH (VIď príloha č 1 tejto zmluvy - situáaa stavby)

ČLÁNOK II
PREDMET ZMLUVY

1 Predmetom tejto zmluvy Je prejav vôle Predávajúceho predať stavbu "Parkovacie plochy
s chodníkom, postavené na časti parc CKN č 1353 a EKN č 3519/4 v k Ú Velká Bytča" , do
výlučného vlastníctva Kupujúceho a to za kúpnu cenu vo výške 1,00 € s DPH a prejav vôle
Kupujúceho kúpiť stavbu "Parkovacie plochy s chodníkom, postavené na časti parc CKN č
1353 a EKN č 3519/4 v kú. Veľká Bytča" do svojho výlučného vlastníctva, za kúpnu cenu vo
výške 1,00 € s DPH
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2 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu vo výške 1,00 € s DPH na základe faktúry
predávajúceho a to v lehote splatnosti 30 dní.

3 Kupujúci sa oboznámil s právnym a faktickým stavom stavby
4 Vlastnícke právo k stavbe nadobúda kupujúct 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, pokraľ zmluvná strana
písomne neoznámi druhej zmluvnej strane InÚ adresu Zmluvné strany SI na účely
doručovarna zásadných mformacrí zvolili doručovanie prostredníctvom Slovenskej pošty a s ,
a to prostredníctvom doporučene] 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 podľa ustanovenia §5a zákona Č. 211/2000 Z z
o slobodnom prístupe k mforrnácrám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnost
podľa 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 ustanovenie tejto zmluvy
neplatným, alebo ne účmnýrn, táto neplatnosť Čl neúčinnosť sa nedotýka ostatných
ustanovení tejto zmluvy Zmluvné strany sa zavazujú neplatné, Čl neúčinné ustanovenia na
Žiadosť ktorejkoľvek z nich nahradiť platným a účmnýrn, ktoré zarstí pôvodný cieľ sledovaný
neplatným či neúčmnýrn ustanovením

5. Akékoľvek 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, zrozumiteľne,
zmluvné strany súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojrrn podpisom

8. Podstatné náležrtosn tejto zmluvy zo strany Kupujúceho boli pred jej podpísaním
prerokované a schválené uznesením MZ v BytČI Č 167/2018 zo dňa 29.102018.

V BytČI, dňa 08092020
AS_TI\R BUILD s.r,o, (

Predávajúcs
ASTAR BUILD, s.r.o. v zastúpení

Ing. Jozef Ftáček
konateľ spoločnosti

kupujúci
MESTO BYTČA v zastúpení

Ing Miroslav Minárčlk
primátor mesta
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