KÚPNA ZMLUVA
č. BA10/2-94/2013/0879011-Kzv
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
uzatvorená podľa § 588 až 610 Občianskeho zákonníka
medzi
ZMLUVNÝMI STRANAMI
Predávajúci č. 1
Dátum narodenia
Rodné číslo
Bytom
Štátna príslušnosť
Číslo účtu

Ján Zwickl, rod. Zwickl
xxx
xxx
xxx Bratislava, Slovenská republika
SR
xxx

Predávajúci č. 2
Oto Zwickl, rod. Zwickl
Dátum narodenia xxx
Rodné číslo
xxx
Bytom
xxx Komárno, Slovenská republika
Štátna príslušnosť SR
Zastúpený opatrovníkom – Ján Zwickl, nar. xxx Bratislava, podľa uznesenia Okresného súdu
Bratislava V, č. k. 17Nc 1165/97-38 zo dňa 10.9.1998
Číslo účtu
xxx
Predávajúci č. 3
Mgr. Bc. Edita Šötétová, r. Zwicklová
Dátum narodenia xxx
Rodné číslo
xxx
Bytom
xxx Bratislava, Slovenská republika
Štátna príslušnosť SR
Číslo účtu
xxx
(ďalej spoločne ako „Predávajúci“)
a
Kupujúcim
Slovenská republika – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení splnomocneného zástupcu : Ing. Dušan Gavlas, riaditeľASM MOSR BA
Bank. spojenie
xxx
Číslo účtu
xxx
IČO
30845572
(ďalej ako „Kupujúci“)
uzatvorili túto zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam:
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Článok I.
Predmet a účel zmluvy
1.) Predávajúci sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom území
Rusovce, okres: Bratislava V, obec: Bratislava – m. č. Rusovce:
- parcela č. 1239/63, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 102 m2,
- parcela č. 1239/64, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 13 m2,
- parcela č. 1239/65, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 15 m2,
- parcela č. 1239/66, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 6 m2,
- parcela č. 1239/67, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 471 m2,
- parcela č. 1239/68, zastavené plochy a nádvoria vo výmere 18 m2,
spolu o výmere 625 m2 pôdy, tohto času zapísanými na LV č. 115 v registri „C“ KN
Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, pričom spoluvlastnícky podiel
každého predávajúceho je vo výške 1/3, t.j. spolu vo výške 1/1 (ďalej len ako
„Nehnuteľnosti“).
2.) Predávajúci predávajú a kupujúci kupuje Nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva.
3.) Podrobný popis predávaných Nehnuteľností je uvedený v znaleckom posudku
č. 64/2013 vypracovanom znalcom Ing. Danielom Cibuľom dňa 20.6.2013 znalcom
v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností
(ďalej len „znalecký posudok“), ktorý majú obe zmluvné strany k dispozícii.
4.) Predávajúci predávajú a kupujúci kupuje Nehnuteľnosti uvedené v čl. I. bod 1.) za
podmienok uvedených v tejto zmluve pre potreby obrany štátu.
Článok II.
Kúpna cena a jej splatnosť
1.) Na základe vzájomnej dohody strán bola cena za jeden meter štvorcový pôdy ustálená
na sumu 49,44 €.
2.) Zmluvnými stranami dohodnutá celková kúpna cena za predávané Nehnuteľnosti je na
základe znaleckého posudku vo výške 30.900,- € (slovom tridsaťtisícdeväťsto eur).
3.) Kupujúci sa zaväzuje vyplatiť kúpnu cenu Predávajúcim najneskôr do tridsiatich dní
od jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Kupujúci zaplatí
každému predávajúcemu 1/3 kúpnej ceny podľa ods. 2 tohto článku zmluvy
nasledovne:
a) predávajúcemu č. 1 – Jánovi Zwicklovi sumu vo výške 10.300,- € (slovom
desaťtisíc tristo euro) v prospech bankového účtu č. xxx vedenom Slovenskou
sporiteľňou, a. s.
b) predávajúcemu č. 2 – Otovi Zwicklovi sumu vo výške 10.300,- € (slovom
desaťtisíc tristo euro) v prospech bankového účtu č. xxx vedenom Prima bankou
Slovensko, a. s.
c) predávajúcemu č. 3 – Mgr. Bc. Edite Šötétovej sumu vo výške 10.300,- € (slovom
desaťtisíc tristo euro) v prospech bankového účtu č. xxx vedenom Tatra banke, a.
s.
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4.) V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny podľa tohto článku zmluvy z dôvodov na
strane kupujúceho sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcim úrok z omeškania
podľa predpisov občianskeho práva.
5.) Predávajúci sú oprávnení od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak sa kupujúci
z dôvodov na jeho strane dostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny podľa tohto
článku zmluvy o viac ako 30 dní.
Článok III.
Dohodnuté podmienky prevodu vlastníckych práv
1.) Zmluvné strany sú viazané svojimi zmluvnými návrhmi až do povolenia vkladu
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.
2.) Kupujúci prehlasuje, že stav kupovaných Nehnuteľností je mu známy a v tomto stave
ich prijíma.
3.) Predávajúci vyhlasujú, že na predávaných Nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy,
vecné bremená, ťarchy a iné právne povinnosti.
4.) Kupujúci berie na vedomie, že tento právny úkon v mene predávajúceho č. 2 Ota
Zwickla podlieha schváleniu súdom. Predávajúci č. 1 Ján Zwickl ako opatrovník
predávajúceho č. 2 sa zaväzuje v lehote 10 dní od podpisu tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami požiadať príslušný súd o schválenie tohto právneho úkonu, čo
kupujúcemu preukáže predložením potvrdenia o prijatí návrhu príslušným súdom
pred splatnosťou kúpnej ceny podľa čl. II ods. 3.) tejto zmluvy. Predávajúci sa
zaväzujú informovať kupujúceho o schválení návrhu podľa tohto ustanovenia zmluvy
súdom a to odovzdaním jedného vyhotovenia úradne overenej fotokópie
právoplatného súdneho rozhodnutia kupujúcemu bezodkladne po nadobudnutí
právoplatnosti tohto súdneho rozhodnutia. Predávajúci berie zároveň na vedomie to,
že kupujúci musí zmluvu zverejniť v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
Kupujúci zmluvu zašle do 5 pracovných dní od doručenia uznesenia súdu o schválení
právneho úkonu opatrovníka na podpísanie tejto zmluvy do centrálneho registra
zmlúv Úradu vlády SR.
5.) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností je oprávnený podať kupujúci samostatne.
Správne poplatky spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností hradí kupujúci. Predávajúci hradia náklady spojené s overením ich
podpisov na tejto zmluve.
6.) Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom nevyhnutnú súčinnosť potrebnú
na realizovanie účelu tejto zmluvy, najmä sa zaväzujú vykonať všetky faktické
a právne úkony potrebné na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bez
zbytočných prieťahov a na odstránenie všetkých prípadných nedostatkov a prekážok,
ktoré by zakladali prerušenie alebo zastavenie vkladového konania.
7.) V prípade odstúpenia od zmluvy táto od počiatku zaniká a zmluvné strany sú povinné
vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia. Odstúpenie je účinné momentom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
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Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1.) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť právoplatnosťou schválenia súdom podľa čl. III ods. 4.) tejto zmluvy.
Vecno-právne účinky prevodu nastávajú dňom právoplatného rozhodnutia
príslušného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky na úseku katastra
nehnuteľností o povolení vkladu, ktorým kupujúci nadobudne vlastnícke právo
k Nehnuteľnostiam uvedeným v článku I. bod 1.)
2.) Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená s výnimkou
podľa čl. III ods. 4.) tejto zmluvy, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle,
zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, túto
zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak s jej znením túto podpisujú.
Zmluva je vyhotovená v zákonom predpísanej forme.
3.) Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
4.) Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úrady
vlády SR na internete.
5.) Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6.) Táto zmluva je vyhotovená vo deviatich výtlačkoch, z ktorých jeden dostane každý
predávajúci, dva kupujúci, jedno vyhotovenie bude slúžiť pre účely jeho schválenia
príslušným súdom (čl. III ods. 4.) zmluvy), dva výtlačky budú zaslané na vklad do
katastra nehnuteľností a jeden pre potreby pripravovaného súdneho zmieru.
Bratislava, dňa...................
–––––––––––––––––––––––
Predávajúci č. 1

Bratislava, dňa......................
–––––––––––––––––––––
Kupujúci

Bratislava, dňa...................
–––––––––––––––––––––––
Predávajúci č. 2
Bratislava, dňa...................

–––––––––––––––––––––––
Predávajúci č. 3
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