
KÚPNA ZMLUVA

ev. č. ku p ujúceho : 1808 1 1 -l7 L32OOO37-ZoS- KZ_P_TS

uzatvorená v súlade s § 588 a nasl. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

l. zMtUVNÉ srRRry

obec Radimov
Sídlo:
Zastúpená:
tčo:
tč opH:
lBAN:

(ďalej len ako,,predávajúci..)

a

Západoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo:
Zapísaná v:

Zastúpená:

tčo:
tČ opH:
lBAN:
SWlFT:

(d'alej len ako,,kupujúci'')

Radimov 44,908 47 Radimov
lng.Ján Provazník - starosta
00 309 893
2o2lo93877
sK53 5600 0000 0026 5298 9001

Čulenova 6,8L6 47 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l

oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/8
JUDr. Szabolcs Hodosy - vedúci úseku riadenia investícií
lng. Xénia Albertová -vedúca riadenia vlastníckych vzťahov
36 361 518
SK2022189048
sK59 1100 0000 0026 26Lo 6826
TATRSKBx

(predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj ako,,zmluvné strany'')

l!. PREDMET KÚPY

t, Predávajúci je v'ýluČným vlastníkom nehnuteíností - pozemku registra KN ,,c, parc. č.135/1 ,druh pozemkuZastavané PlochY a nádvoria o vlimere 28767 m2, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Radimov, obecRadimov, okres Skalica, zapísaného na liste vlastníctva č. llz ittalellen ,,póvodný pozemok..).2, Geometrickým Plánom ČÍslo !L5/2o14 , vyhotoviteť Nemec,s.r.o., Lieskové 449, Cerová , overeným pod číslom658/2oL5, dňa 18,02,2015 (d'alej len,,Geometrickýplán") bol zPóvodného pozemku odčlenený novli pozemokparc, Č, t35/2t o vrimere 30 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ,,Pozemok,.). KópiaGeometrického Plánu tvorí prílohu tejto zmluvy a je neoddelitelnou súčasťou tejto )mluvy.3, Predávajúci touto zmluvou Pozemok predáva a kupujúci Pozemok kupuje do svÓlho výluéného vlastníctva.4, Predávajúci vYhlasuje, Že je oPrávnený s Pozemkom nakladať a že na pozemku neviaznu žiadne dlhy, vecnébremená, záložné práva ani iné práva tretích osób.
5, Predávajúci vyhlasuje, Že na Pozemku nie sú v súčasnosti a neboli ani v minulosti skladované odpady alebo inézdraviu Škodlivé látkY a v tomto stave ho predáva do výlučného vlastníctva kupujúceho v celosti.6, KuPujúci vYhlasuje, Že Pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil so stavom pozemku z písomnej

dokumentácie Predávajúceho ako aj z osobnej prehliadky a v takomto stave ho prijíma a kupuje bez výhrad.7, Predaj Pozemku kupujúcemu bol schválený obecným zaitupiteístvom na zasadnutí dňa t2.12.2ot7.Kópia výpisuz uznesenia obecného zastuPiteÍstva ČÍslo 22/2ot7 tvorí prílohu tejto zmluvy a je neoddeliteínou súčasťou tejtozmluvy.
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KÚPNA CENA A SPÓSOB JEJ ÚHRADY

fi,i§rfllza 
Pozemok bola stanovená dohodou zmluvných strán rniške 1oo,-- €, slovom: sto Euro za celú

kupujúcí sa zavázuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu do 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania dokladuPreukazujúceho vklad vlastníckeho Práva kupujúceho k Pozemku Jo prilsrušnérro katastra nehnutelností, a to naúčet predávajúceho uvedený v čl. l tejto zmtuvy.

|V. VKLAD DO KATASTRA NEHNUTEINOSTÍ

1' Kupujúci nadobúda vlastníctvo k Pozemku podía tejto zmluvy dňom povolenia vkladu do príslušného katastranehnuteIností,
2' Zmluvné stranY sa dohodli, Že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelností z tejto zmluvy (spoluso vŠetkou dokumentáciou a Prílohami, ktoré vyžadujú Órirrusne právne predpisy) podá predávajúci do 10kalendárnYch od PodPisu tejto zmluvy zmluvnými stranami, 

_ 
prčom kupujúci týmto výslovne poverujePredávajúceho na Podanie takéhoto návrhu na vttaa, ato.1 na prrp"oné dopíňanie návrhu na vklad, nahliadaniedo spisu a podávanie informácií, predávajúci sa zavázule, zé Jo ro kalendárnych dní odo dňa podania návrhu navklad vlastníckeho Práva do katastra nehnuteíností ziejto..luuy, doručí kupujúcemu kópiu návrhu na vkladvlastníckeho Práva do katastra nehnuteíností podía te;io zmiury s vyznačeným dátumom a hodinou podanianávrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuterností podIa tejto zmluvy.3' Zmluvné stranY sa dohodli, Že úhradu správnych popr"ttou ,iojenýcrr s podaním návrhu na vklad vlastníckehopráva do katastra nehnuteíností z tejto ,rluuy znáša preaáva;ríci.4' Zmluvné stranY berú na vedomie, Že podpísaním tÓlto .rl;; sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až dovYdania rozhodnutia o Povolenívkladu vlastníckeho piau, tupu;,iceho k pozemku podía tejto zmluvy do katastranehnute[ností.

5' Ak vklad vlastníckeho Práva kuPujúceho k Pozemku do katastra nehnuteťností z tejto zmluvy nebude povolený,táto zmluva stráca Platnosť a zmluvné strany si vrátia prijaté plnenia, vrátane vystavenia dobropisu do 30 dní odobdržania rozhodnutia o zamietnutí vkladu.

V. sPotočNÉ USTANoVENIA

1' zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jejzverejnenia v zmYsle obČianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 27t/2ooo Z.z. o slobodnom prístupe kinformáciám a o zmene a doPlnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. predávajúci sa zavázujezverejniť túto zmluvu do 30 kalendárnYch.dní odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami a doručiť predávajúcemupísomné potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy nalneskói áo ro t.l"naárnych dní odo aria.;e; zverejnenia.2. Neoddelitelnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Kópia geometrického plánu číslo 7L5/2O1,4
Príloha Č, 2: KÓpia výpisu , u.n"r"ni. obecného zastupiterstv a číslo 22/2Ot73' VzťahY zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnýmiustanoveniami obČianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov siouenst e; republiky.4' V PríPade, Že ktorékoÍvek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánomz akéhokorvek dóvodu Prehlásené za nePlatné, nedostatočne určité alebo n"u|to*rné, zmluvné strany sazavázujú odstrániť dodatkom tejto zmluvy takúto neplatnosť, nedostatočnú určitosť alebo nevykonateínosťtakým spósobom, aby bol zmysel tejto zmluvy naplnený.5' AkékoÍvek zmenY tejto zmluvy je možné vykonať výluine na základe písomnej dohody zmluvných strán formoupísomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.6' Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých jedno (1) vyhotovenieobdrŽÍ Predávajúci, dve (2) vYhotovenia ábarži kupujúci . au" tií vyhotovenia budú použité pre účely konania opovolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteíností.

7 ' Zmluvné stranY vYhlas ujÚ, Že ich zmluvná voínosť nie je obmedzená a ich vóťa vyjadrená v tejto zmluve je vážna,
;i::,""1?n:TjÍr',§|*é 

strany si zmluvu preČÍtali a na znak súhlasu s jej obsahom;u iez at<étrokoťvek nátlaku

lll.

1.

2.
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Predávajúci
Kupujúci

V Bratislave, dňa 27.06.2018

lng. Xénia Albertová
vedúca riadenia vlastníckych vzťahov

Západoslovenská distribučná, a.s.

V Radimove , a;" ..../.3.:á,Írú

lng.Ján Provazník
starosta obce Radimov Hodosy

úseku investícií
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