
KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená dňa 2202 2021 podľa § 588 a nasledujúcrch ustanovení
Občianskeho zákonníka medzi

Predávaiúci:

kCupujúci:

Mesto Bytča, Námestie SR č 1, zastupené
Ing Miroslavom MlIlárčlkom, primátorom mesta
na strane Jednej
(da/ej /017 prcoeveiuct) 
Bankove spojenie Prima banka Slovensko
a s pobočka ŽlllIla
č lidu I f3AN SK50 5600 0000 0003 6764 8006
IČO 321192

Peter Sojčák rod Sojčák, nar
r č
trvale bytom Mlkšová č 98 01401 8ytča
na strane druhej
(déJlej /en !WpUjucl) 

ktorí po vyhlásení, ze su spôsobilí na právne úkony uzatvárajú 18

nasledovných podmienok túto

k ú p n u zmluvu

Čl. l.
Predmet zmluvy

1) Predávajúci vyhlasuje, že je vylucnýrn vlastníkom nehnutel nosti a to poz parc
CKN č 58/1, ,TP o celkovej vymere 913 m2 ktorý sa nachadza v
katastra Inom území Mlkšová a je zapísaný na Okresnom úrade v Bytél Odbor
katastrálny, na LV č 340 Predávajúci predava kupujúcemu nehnuteľnost
nachádzajúcu sa v kat Ll ze m I Mlkšova, okres t3ytča, a to pozemok - parcela
reqis.ra "C' KN č 58/1, TTP o výmere 913 m2, ktorá sa nachádza v
katastrálnom uzemí Mlksová a kupu.úci túto nehnuteľnosť kupuje do SVOjho
vlastructva za dohodnutú kúpnu cenu PredávajÚCI nadobudol predávanú



nehnutel'nost titulom zák č 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorsích
predpisov a del protokolu

'.) Predávajúci touto kúpnou zmluvou predáva a kUPUJLICI kupuje nehnutel'nosť
bližšie špecrfrkovanú v odst 1 tohto članku zmluvy do svojho vlastníctva
v podreu í II 

Čl. II.
Kúpna cena

l I Predávajúci predáva v sulade s § 9a ods 1, písm c) za kona č 138/1991 Zb o
majetku ooci v znení neskorsích zmien a predpisova V súlade s uznesením MZ
V Byte: č 160/2020 zo dňa 12 11 2020, nehnuteľnosť uvedenú v článku I tejto
zmluvy kupujúcerr u za kúpnu cenu stanovenú dohodou a to za cenu 45 €/m/ 
tJ 41 085,00 €, slovom styndsatjedentlsícosemdeslatpäť eur. KupuJucl
predmetnú prodávanú nehnuteľnost za túto kúpnu cenu kupuje do svojho
vlastníctva pr icorn sa zavazuje cetu kúpnu cenu predávajúcemu uhradiť do 10
~ ti ch dní odo dňa podpisu zmluvy na číslo úctu IBAN SK50 5600 0000 0003
6764 8006, variabilný symbol 233, vedeneho v Prima banka Slovensko, a s
poboéka Žlltna

]) V prípade, že kupurúci neuhradí celú kupnu cenu tak ako Je uvedené v tomto
članku zmluvy ~ odst 1 predávajúci Je opravnený cdstúpn od kúpnej zmluvy

CI III.
Ostatné ustanovenia

1 ) Predávajúci vyhlasuje. že na predávanej nehnutel nosti neviaznu žiadne dlhy
vecné bremená: zá/ozné práva ani Iné právne povinnosti okrem Zmluvy
o buducej 'zmluve o Zriadení vecného bremena uzatvorenej dna 15 04 2016
meczi buducim pov.nnýrn z vecneho bl etllena ~ Mesto Bytéa a budL!CII1l
oprávnenyrn z vecného bremena ~ Dominik Parcis s manzelkou MáriOU
Mlkšová - Beŕlov 21, 014 01 Bytča (na reahzaciu kanahzacnej prípojky cez 
časť parcely CKN c 58/1 ku RO c S 74 v MlksoveJ), tJ práva vecného
bremena, ktore nie je dotknuté prevodom vlastníckeho práva ku pozemku
parc CKN č 58/1 v k Li Mlksová

2 ) KupUJÚCI preh'asuje že Je mu známy stav v akom sa predávaná
nehnuteľnosť nachádza pri predaji a v takomto stave JU kupuje do SVOJho
vlastníctva



3 ) Účastníci zmluvy sa dohodli ze návrh na vklad zmluvy na Okresnom úrade v
BytčI, Odbore katastrálnom podá kupujúci, ktorého zároveň predávajúci
k tomuto úkonu splnomocňuje, pncorn kupujúci uhrad I I náklady spojené s
odvklauovarurn tejto zmluvy (sprav/Jy poplatok) KupuJúcI zároveň éestne
vyhlasuje, že uhradí predmetný správny poplatok spojený s odvkladovaním
zmluvy

c: IV
NadobudnutIe vlastníctva

l) KUpUjLICI nadobudne vlastníctvo predávanej nehnuteľnosn vkladom tejto zmluvy
na Okresnom úrade v By tel , Katastrálnom odbore pncom zmluvné strany
žiadajú. aby bol Katastrálnym odborom v Bytči vykonaný tento zápis

do A - LV poz parc CKN č 58/1, TTP o celkovej výmere 913m2

Pet e r Smčák_ rod .So I cák riar.,
rc
trvale bytom Mlksova C 98 01401 By.ca

v podren 1/1

do C ~ LV žiaden zápis

Čl. V
Závcreéné ustanovenia

1 ) Zmluvné strany prehlasujú, ze k právnym úkonom sLI plne spôsobilé a Ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená

2 ) Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu slobodne a vázne ilie v tiesni a bez
nátlaku, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním na znak ČO/lO zmluvu
podpisujú

3 ) Zmluva nadobuda platnost podpisom oboch zmluvných strán, učmnosť dnorr
nasleoujucun po uverejneru na webovej stránke predávajúceho



a vecnoprávne učmky dnom právoplatnosti rozhodnutia Okresného uradu
v Bytci. Odboru katastrálne!lo o povolení vkladu vlastn.ekeho práva

4 ) Nálezltostl závazkového vztahu zmluvou neupravené sa správajú primerane
ustanoveniami ObČianskeho zákonruka

5 ) Zmluva sa vyhotovuje v štyroch pr avne rovnocennych exemplároch, pričom
dve vyhotovenia sú urcené pre potreby katastrálneho konania, Jedno obdrži
predávajuci a Jedno kupujuc:

6 ) Kupujuc: vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie je osobami uvedenými
v § ga, ods 6, zákona č; í 38/1 991 Zb o majetku obci v znení neskorších
zmien a doplnkov, teda pumatororn mesta Bytča, poslancom Ml v BytČI,
statutárnvrn orgánom alebo členorn štatutarneho organu právnickej osoby
zriadenej alebo zalozenej mestom Bytča, prednostom Mestského uradu
v BytcI, zamestnancom mesta Bytča hlavným kontrolórom mesta Bytča a arl
blízkou osobou uvedených osôb KupUJÚCI pr eberaju v plnej miere
zodpovednost za pravdivosť svojich vyhlásení

7 ) f<UPUJľiCI sa zavazuje. že do í O-llch dní odo dňa podania návrhu na vklad tejto
zmluvy na Okresnom urade v l3ytcl, Odbor katastralny doruči predávajúcemu
potvrdenie o zaplatení spravneho poplatku a návrh na odvkladovan.e tejto
zmluvy s podacím cislorn Okresného úradu v Bytél (iost: líOP/U tycl7to dokladov) 

8 ) Podstatné nálezrtosn tejto kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho boli pred Jej
podpísaním prerokované a schválené uznesením MZ v [3ytčl č 1 GO/2020, drlél
12 1 í 2020

kupujúc: p.cdavajúci

Peter Sojcák Mesto Bytča v zastúpení
Ing Miroslav MlI7áthk 

pumetot mosu: 


