
KÚPNA ZMLUVA č. 070/1/2015/12 
uzatvorená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovenia §-u  588 a nasl. zákona  40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších právnych predpisov. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Článok I 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1. Predávajúci: Slovenská republika  

            správca majetku štátu:  Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
   ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina 

  zastúpená: Ing. Pavol Drugaj, riaditeľ 
IČO: 17 33 58 25 
DIČ: 2020699923 

 IČ DPH: SK 2020699923 
   zriadená Zriaďovacou listinou, vydanou Ministerstvom zdravotníctva 
 Slovenskej republiky, zo dňa 9.12.1991 č. 3724/1991-A/XIV-1 
 bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava, Radlinského 16 
 číslo účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470 SWIFT SPSRSKBA 
   (ďalej len „predávajúci“) 
 
1.2. Kupujúci: AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s.r.o. 
 Na letisko, Letisko Poprad - Tatry, 058 98  Poprad 
 V mene ktorého koná: Ing. Ján Kuboši, konateľ 
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  Prešov 
 Oddiel: Sro, vložka číslo: 50/P 
 IČO: 00 697 516 
 DIČ: 2020512934 
 IČ DPH: SK2020512934 
 bankové spojenie: VÚB, a.s. 
 číslo účtu: 13104-562/0200 v tvare IBANSK64 0200 0000 0000 1310 4562 
 (ďalej len „kupujúci“) 
 
Predávajúci a kupujúci ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“ 
sa dohodli na uzatvorení kúpnej zmluvy s nasledujúcim obsahom (ďalej len „zmluva“): 
 

Článok II 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
 Predávajúci,  prostredníctvom správcu majetku štátu v súlade s § 1 ods. 1 písm. a) zákona NR 
SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších právnych predpisov, na základe 
rozhodnutia štatutárneho orgánu správcu majetku štátu č. 070/103/2015 zo dňa 23. 03. 2015 
o prebytočnosti predávaných  nehnuteľností, uzatvára s kupujúcim túto kúpnu zmluvu: 
 

Článok III 
PREDMET ZMLUVY 

 
 1. Predmetom  tejto   zmluvy  je  odplatný  prevod  vlastníckeho práva k prebytočnému 
majetku štátu predávajúcim na kupujúceho, ktorý predávajúci predáva a odovzdáva v celosti  
a kupujúci tento majetok kupuje a preberá do svojho výlučného vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť 
kúpnu cenu, podľa dohody uvedenej nižšie. Predávajúci touto zmluvou prevádza na kupujúceho 
vlastnícke právo k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v katastrálnom území Žilina, obec Žilina, okres 
Žilina, zapísaných na liste vlastníctva č. 164 v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom 
v Žiline, odbor katastrálny, pre katastrálne územie Žilina, obec Žilina, okres Žilina, ako pozemky 
registra „C“, a to : 
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- pozemok parcelné číslo 5163/7 o výmere 282 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  
- pozemok parcelné číslo 5158/5 o výmere 194 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  
- pozemok parcelné číslo 5158/4 o výmere 367 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria /ďalej 
pre účely tejto zmluvy len „nehnuteľnosti“/. 

 
 2. Nehnuteľnosti,  uvedené v článku III. bod 1. sú bližšie špecifikované v znaleckom posudku  
č. 160/2014. Znalecký úkon je zapísaný v znaleckom denníku  č.160/2014 pod por. číslom. Znalecký 
posudok bol vypracovaný ku dňu  09. 09. 2014 znalcom Ing. Brunom Borošom,  znalcom v odbore: 
Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca:910302. 
 
 3.Nehnuteľnosti nie sú zaťažené žiadnou ťarchou vrátane sudcovských, exekučných a iných 
zákonných záložných práv, vecných bremien alebo predkupných práv. 
 
 

Článok IV 
STAV NEHNUTEĽNOSTÍ 

 
 1. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzatvorením tejto zmluvy oboznámil so stavom 
nehnuteľností a v tomto stave ich kupuje, nadobúda v celosti do svojho výlučného vlastníctva a tieto 
preberá od predávajúceho. 

 
 2.Predávajúci zároveň vyhlasuje, že je oprávnený bez akéhokoľvek obmedzenia 
s nehnuteľnosťami nakladať, že nehnuteľnosti nie sú predmetom exekúcie, resp. že nakladanie s nimi 
nie je obmedzené prebiehajúcim exekučným  konaním, alebo konaním o výkone rozhodnutia, že 
nehnuteľnosti nie sú predmetom sporu o určenie vlastníctva, resp. iného súdneho, či  akéhokoľvek 
sporu, a že mu nie je známa žiadna iná skutočnosť alebo obmedzenie, ktoré by predávajúcemu bránili 
previesť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na kupujúceho, resp. ktoré by kupujúcemu po 
nadobudnutí vlastníckeho práva bránili v ich riadnom  užívaní. V prípade, že sa niektoré z vyhlásení 
predávajúceho ukáže ako nepravdivé, zodpovedá predávajúci za škodu, ktorá v dôsledku tejto 
skutočnosti vznikne kupujúcemu. 
 

Článok V 
ÚČEL  VYUŽÍVANIA NEHNUTEĽNOSTÍ 

 
1. Nehnuteľnosti budú kupujúcim využívané pre účely vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej 

služby, ktorej poskytovateľom je kupujúci na základe platného povolenia vydaného Ministerstvom 
zdravotníctva SR, pre výkon podnikateľskej činnosti kupujúceho v rozsahu predmetu podnikania 
zapísaného v Obchodnom registri, a s tým súvisiacich činností, predovšetkým však pre výstavbu 
sociálno – prevádzkových, administratívnych a iných priestorov pre potreby stanice VZZS Žilina. 
 

Článok VI 
KÚPNA CENA 

 
 1. Predávajúci predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje od predávajúceho nehnuteľnosti 
uvedené v článku III bod 1 tejto zmluvy za kúpnu cenu 25 500 EUR, slovom dvadsaťpäťtisícpäťsto 
eur. 

 
2. Primeraná cena 22 200 EUR  je stanovená  znaleckým  posudkom č. 160/2014, vypracovanom  

znalcom, uvedeným v článku III bod 2 tejto zmluvy v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
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Článok VII 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

 1. Kupujúci sa zaväzuje, že kúpnu cenu uvedenú v článku VI bod 1 tejto zmluvy   uhradí 
predávajúcemu bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený 
v článku I tejto zmluvy, v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní odo dňa  nadobudnutia platnosti 
tejto zmluvy. O nadobudnutí platnosti tejto zmluvy je predávajúci povinný informovať kupujúceho 
najneskôr prvý pracovný deň nasledujúci po dni nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.  
 
 2. Za deň úhrady kúpnej  ceny sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov v sume 
rovnajúcej sa dojednanej  kúpnej ceny definovanej v článku VI bod 1 tejto zmluvy na bankový účet 
predávajúceho uvedený v článku I tejto zmluvy. 

 
 3. Poplatky súvisiace s touto zmluvou (notárske poplatky a poplatky za návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti) uhradí predávajúci. 

 
 

Článok VIII 
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNOSTIAM A INÉ DOJEDNANIA 

 
 1. Návrh na vklad vlastníckeho práva k  nehnuteľnostiam je Okresný úrad Žilina oprávnený 
podať výlučne predávajúci, a to až po úplnom zaplatení kúpnej ceny kupujúcim v súlade  s článkom 
VII. tejto zmluvy. 
 
            2.Predávajúci  sa   zaväzuje   podať   návrh na   vklad   vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam  
Okresného úradu Žilina najneskôr v lehote do desiatich pracovných dní od úplného zaplatenia kúpnej 
ceny kupujúcim. 
 

3.Kupujúci a predávajúci sa dohodli a súhlasia s tým, že predávajúci vypracuje a kupujúcemu  
predloží najneskôr do 10 dní od úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim zmluvu o zriadení vecného 
bremena na všetky tie pozemky v správe predávajúceho, prostredníctvom, ktorých je umožnený 
prístup osôb a vjazd automobilov na predmet tejto zmluvy tak, aby bolo umožnené bezproblémové 
používanie a využívanie predmetu tejto zmluvy.   
 

Článok IX 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Táto zmluva nadobúda: 
a) platnosť dňom udelenia súhlasu Ministerstva financií SR, 

 b) obligačno-právne účinky dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv, 
 c) vecno-právne účinky dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu v 
Žiline o povolení vkladu vlastníckeho práva k  nehnuteľnostiam v prospech kupujúceho.  
 
 2. Predávajúci je povinný odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu 
cenu  v  lehote  splatnosti uvedenej v článku VII bod 1 tejto zmluvy. Odstúpenie je  účinné dňom 
doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  
 

 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú vo forme predpísanej príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj 
zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými  
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ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako 

aj zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

 
 4.Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len vo forme písomných očíslovaných 

dodatkov k tejto zmluve vyhotovených v počte vyhotovení tejto zmluvy podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. 

 
 5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých po jednom dostane predávajúci a 
kupujúci, jeden rovnopis Ministerstvo financií SR a dva rovnopisy Okresný úrad Žilina, odbor 
katastrálny pre účely katastrálneho konania. 

 
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle a nebola 
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 
 
 7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
s jej obsahom ju podpisujú. 
 
 

V Žiline dňa 11.05.2015                                                  V Poprade dňa 30.4.2015 
 
 

......................................................                      ..................................................................                                                       
v mene predávajúceho                                                   v mene kupujúceho 
       Ing. Pavol Drugaj                                                            Ing. Ján Kuboši 
                riaditeľ                                                                        konateľ 

Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina                      AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s.r.o. 



 
 
 
 


