
KÚPNA ZMLUVA

(ďalej ako „zmluva“) uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka,

medzi zmluvnými stranami:

PREDÁVAJÚCI:

KROGEN, s.r.o.
sídlo: Štefánikova 41, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

štatutárny orgán: Kristian kandaras, konateľ
IČO: 46 565 841
DIČ:2023476697
IČ DPH: SK2023476697

bankový účet: vedený v banke a.s., IBAN: SK!
obchodná spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: sro, 
vložka č. 79907/B 
ďalej ako „predávajúci“

a
KUPUJÚCI:

Mesto Pezinok
sídlo: Radničné námestie 7, Pezinok, PSČ: 902 14, SR 

štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta 
IČO: 00 305 022 
DIČ:2020662226

bankový účet: vedený v banke Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VUB, a.s., 
IBAN: SK88-0200-0000-0000-2272-7112 
ďalej ako „kupujúci“

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne ako „zmluvné strany“

ktoré sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy:

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností vedených v katastri nehnuteľností 
Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, zapísaných na liste vlastníctva č. 6568, 
katastrálne územie Pezinok, obec PEZINOK, okres Pezinok, ulica Alfonza Šilhára, 

v časti B/1 listu vlastníctva vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 - k celku, ako

- pozemok parc.reg. C-KN č. 2002/54 o výmere 175 m2, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie,
- pozemok parc.reg. C-KN č. 2002/124 o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavaná .



' plocha a nádvorie,
- pozemok parc.reg. C-KN č. 2002/132 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie.

1.2. Predávajúci je ďalej výlučným vlastníkom nižšie uvedených stavieb ( ďalej ako stavby 
alebo stavebné objekty), nachádzajúcich sa na ul. Alfonza Šilhára a Dr.Stohla, 

katastrálne územie Pezinok, obec PEZINOK, okres Pezinok, a to:

SO 03 Cesty a chodníky, ul. Alfonza Šilhára, Pezinok, vybudované na parcelách 

registra „C“ KN č. 1979/28,2002/5,2002/54,2002/124,2002/132,2002/133,2002/136, 
2002/137, ako súčasť stavby Obytný súbor - Cajlanské Záhumenice Pezinok I. etapa - 
l.časť
(podľa kolaudačného rozhodnutia Mesta Pezinok, stavebný úrad, zn.: 5/73- Kol/1276- 
28387/2020-21 zo dňa 19.02.2021, právoplatným dňa 15.03.2021),

SO 06. 4 Vonkajšie osvetlenie, ul. Alfonza Šilhára, ul.. Dr. Stohla vybudované na 

parcelách registra „C“ KN č. 1976/1, 1977/2, 2002/54, 2002/124, 2002/132, 2002/136, 
2002/137, ako súčasť stavby Obytný súbor - Cajlanské Záhumenice Pezinok I.etapa - 
l.časť
(podľa kolaudačného rozhodnutia Mesta Pezinok, stavebný úrad, zn.: 5/73-Ko1/1266- 
27441/2020-21 zo dňa 29.01.2021, právoplatným dňa 10.02.2021).

1.3. Hodnota nehnuteľností uvedených v bode 1.1. tohto článku zmluvy j e 23.000,- Eur (100 
EUR/m2) a hodnota stavebných objektov uvedených v bode 1.2. tohto článku zmluvy 
je 72.480,25 EUR.

1.4. Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na svojom riadnom zasadnutí'dňa 
24.06.2021 Uznesením MsZ č. 1-132/2021 v znení Uznesenia MsZ č. 1-184/2021 zo 
dňa 24.08.2Ö21 a Uznesením zo dňa í4.03.2022 MsZ č. 1-039/2022 schválilo 
nadobudnutie majetku od spoločnosti KROCEN, s.r.o., so sídlom Štefánikova 41,811 
04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 565 841, zapísanej v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka.číslo: 79907/B, bližšie 
špecifikovaného v bode 1.1. a 1.2. zmluvy za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Článok II.

Predmet zmluvy

2.1; Predávajúci touto zmluvou prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnostiam 
vedeným v katastri nehnuteľností Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, na liste 
vlastníctva č. 6568, katastrálne územie Pezinok, obec PEZINOK, okres Pezinok, 
na mene predávajúceho pod B/l listu vlastníctva, nachádzajúcim sa na ul. Alfonza 
Šilhára, a to: ■ ,

- pozemku parc.reg. C-KN č. 2002/54 o výmere 175 m2, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie,
- pozemku parc.reg. C-KN č. 2002/124 o výmere 35 m2, druh poženúcu: zastavaná 

plocha a nádvorie,
- pozemku parc.reg. C-KN č. 2002/132 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavaná .
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plocha a nádvorie
každú uvedenú nehnuteľnosť vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 — k celku, 

a stavebným- objektom, a to

SO 03 Cesty a chodníky, ul. Alfonza Šilhára, Pezinok, vybudované na parcelách 
registra „C“ KN č. 1979/28', 2002/5,2002/54,2002/124,2002/132,2002/133,2002/136, 

2002/137, ako súčasť stavby Obytný súbor - Cajlanské Záhumenice Pezinok I. etapa - 
l.časť •’ . i

SO 06. 4 Vonkajšie osvetlenie, ul. Alfonza Šilhára, ul.. Dr. Stohla vybudované na 

parcelách registra „C“ KN č. 1976/1, 1977/2,2002/54, 2002/124, 2002/132, 2002/136, 
2002/137, ako súčasť stavby Obytný súbor - Cajlanské Záhumenice Pezinok I.etapa - 
l.časť

a kupujúci nadobúda tieto nehnuteľnosti a stavebné objekty od predávajúceho za 
podmienok uvedených v tejto zmluve do svojho výlučného vlastníctva 
v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku a zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu kúpnu 
cenu uvedenú v bode 3.1. článku III. tejto zmluvy.

Článok III.

Kúpna cena

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za celý predmet kúpy uvedený v čl. II. v bode
2.1. tejto zmluvy vo výške 1,- EUR (slovom: jedno euro) (ďalej ako „kúpna cena“).

3.2. Kúpna cena vo výške uvedenej v bode 3.1. tohto článku zmluvy bola dohodnutá v súlade 
s podmienkami dohodnutými v Zmluve o nájme pozemku zo dňa 10.04.2017 zn. 5/2- 
11/442/2017/8139/2017 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.04.2019 aZmluvy o nájme 
pozemku zo dňa 04.08.2017 zn. 5/2-11/442/2017/GAPRON Industries/24051/2017 
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.05.2020.

3.3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu.cenu bezhotovostným prevodom 
finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy 
v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Kúpna cena je 
uhradená momentom jej pripísania na bankový účet predávajúceho.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej 
ceny zmluvnými stranami dohodnutej v článku III. v bode 3.1. tejto zmluvy, zaväzuje sa 
kupujúci uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania 
až do úplného uhradenia kúpnej ceny.

Článok IV.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam uvedeným 
v článku II. bod 2.1. tejto zmluvy nadobúda kupujúci dňom právoplatnosti rozhodnutia 
Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, o povolení vkladu vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností. Vlastnícke právo k stavebným objektom

C '
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uvedeným v článku II. bod 2.1. tejto zmluvy prechádza na kupujúceho po úph 
uhradení kúpnej ceny kupujúcim. .

4.2. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech kupujúceho podľa ti 
zmluvy sä zaväzuje podať Okresnému úradu Pezinok, katastrálnemu odboru kupuj 
do uplynutia desať (10) pracovných dní odo dňa uhradenia kúpnej ceny v celosti poi 
tejto zmluvy na bankový účet predávajúceho, o skutočnosti ktorej je predávaj, 
kupujúceho povinný upovedomiť.

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho prá 
v prospech kupujúceho na základe tejto zmluvy zaväzuje uhradiť kupujúci, poplatl 
za overenie podpisov na zmluvách za predávajúceho znáša predávajúci sám, zo svojho

4.4. Zmluvné strany sa zaväzujú k poskytnutiu plnej a včasnej súčinnosti potrebn 
na odstránenie nedostatkov a chýb v návrhu na vklad vlastníckeho práva a v tejto zmlm 
a v ich prílohách v prípade prerušenia katastrálneho konania na Okresnom úrade Pezinol 
katastrálnom odbore.

Článok V.

Vyhlásenia zmluvných strán

5.1. Predávajúci vyhlasuj e, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy j e oprávnený s nehnuteľnosťami 
a stavebnými objelitami nakladať a toto jeho právo nie je ničím obmedzené.

5.2. Predávajúci vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, dlhy, vecné 
bremená a ani žiadne iné práva tretích osôb, ktoré by prevod vlastníckeho práva 
znemožňovali, s výnimkou vecných bremien, ktoré sú uvedené na liste vlastníctva a ktoré 
kupujúci preberá v rozsahu všetkých práv a povinností z nich vyplývajúcich - vecné 
bremeno in rem podľa zápisu v časti C listu vlastníctva č. 6568, katastrálne územie 
Pezinok, obec PEZINOK, okres Pezinok pod číslom V 5030/2020 zo dňa 29.12.2020 
a zákonné vecné bremeno v prospech vlastníka elektroenergetickéhó zariadenia 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa 

Z 1974/2021. Kupujúci vyhlasuje, že nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 
preberá so všetkými vecnými bremenami, ktorými sú zaťažené.

5.3. Kupujúci vyhlasuje, že nehnuteľnosti uvedené v článku II. bodu 2.1. tejto zmluvy preberá 
so všetkými oprávneniami vyplývajúcimi z vecných bremien in rem podľa V 3069/2019 
zo dňa 1.10.2019, V 3936/2019 zo dňa 28.10.2019, V 1132/2020 z 1.4.2020, 
V.5030/2020 z 29.12.2020, V 619/2022 z 22.3.2022.

5.4. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom stavebných objektov, ktoré tvoria 
predmet prevodu podľa tejto, zmluvy, tieto nemajú žiadne vady a nie sú zaťažené 
žiadnymi právami tretích osôb, najmä na nich neviazne žiadne záložné právo.

5.5. Predávajúci sa zaväzuje, že po uzavretí tejto zmluvy neuskutoční žiadny taký právny 
úkon, ktorý by znemožnil vldad vlastníckeho práva kupujúceho k nehnuteľnostiam 
do katastra nehnuteľností.

5.6. Kupujúci vyhlasuje, že si prevádzané nehnuteľnosti a stavebné objekty riadne prezrel 
a oboznámil sa s ich právnym i technickým stavom pred uzavretím tejto zmluvy a nemá 
v tejto súvislosti žiadne pripomienky.
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Článok VI.

Odovzdanie predmetu kúpy a vady stavieb

6.1. Odovzdanie a prevzatie nehnuteľností a stavebných objektov si zmluvné strany potvrdili 
podpisom protokolu o odovzdám a prevzatí nehnuteľností a stavebných objektov (ďalej 
ako „preberací protokol“), a to pred uzavretím tejto kúpnej zmluvy, pričom túto 
skutočnosť potvrdzujú aj podpisom tejto zmluvy. .

6.2. Predávajúci odovzdal kupujúcemu všetky listiny a dokumentáciu na predmet kúpy sa 
vzťahujúce, a to najmä všetky povolenia, certifikáty, záručné listy, stavebné povolenia, 
kolaudačné povolenia, technické správy a pod., odovzdanie a prevzatie ktorých si 
zmluvné strany už potvrdili podpisom v protokole podľa čl. VI. bod 6.1. tejto zmluvy.

6.3. Nebezpečenstvo škody na stavebných objektoch prechádza z predávajúceho 
na kupujúceho momentom ich prevzatia kupujúcim.

6.4. Zmluvné strany sa pre prípad vady predmetu kúpy dohodli, že kupujúci má právo 
požadovať od predávajúceho bezplatne odstrániť vady na všetkých stavebných objektoch, 
ktoré sú špecifikované v článku II. v bode 2.1. Predávajúci poskytuje záruka na stavebné 
objekty v trvaní 24 mesiacov od prevzatia stavebných objektov.

6.5. Zmluvné strany sa 'dohodli, že kupujúci uplatní právo bezplatného odstránenia vád 
u predávajúceho, ktorý zabezpečí odstraňovanie prípadných vád predmetu plnenia. 
Predávajúci zabezpečí odstránenie oprávnene reldamováných vád bez zbytočného
odkladu.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

7.1. Táto zmluva sa riadi právny poriadkom Slovenskej republiky. Na práva a povinnosti 
výslovne touto zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov pitných na území Slovenskej republiky, najmä ustanovenia 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

7.2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len očíslovanými 
písomnými dodatkami k tejto zmluve, podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.

7.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s celým obsahom zmluvy, porozumeli 
mu a nemajú k nemu žiadne výhrady, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že 
zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, určito a nie v tiesni za jednostranne nevýhodných 
podmienok, a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdili svojimi podpismi.

7.4. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže (alebo sa neskôr stane) neplatným 
a/alebo neúčinným a/alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto 
zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú takto neplatné a/alebo 
neúčinné a/alebo neaplikovateľné ustanovenie zmluvy nahradiť novým ustanovením, ktoré 
zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného a/alebo neúčinného a/alebo 
neaplikovateľného ustanovenia,. a to do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy 
zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

7.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 
1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a'o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií). ■ c
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7.6.Zmluva sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch, správnou silou originálu, s určením 
jeden (1) rovnopis pre predávajúceho, dva (2) rovnopisy pre kupujúceho adva (2) 
rovnopisy budú priložené k návrhu na vklad na Okresný úrad Pezinok, katastrálny odbor.

zn.SivJa-1793-11716./2022 
(vyhotovila: JUDr. Jana Sivuľková)

V Bratislave, dňa

Predávajúci:

11-t/H ■ 'IvZ'L V Pezinlcu, dňa....1'..??.^.

Kupujúci:

!Osvedčuý
ytaYoňiel

i spo1sobov

i podpísal

pezinoi

KROGEN, s.r.o. 
Kristian Kandaras, konateľ
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