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Zwt av n o UZAVRBTÍ nunÚCU ZMLUvYEvidenčné číslo zo §Ap FJ 3, 
3 2oo ooaEď ?

č. 81,4644 -0t7 l 2017 lo320 -Kb
uzavretá podťa § 50a zákonaé,40/1964 Zb, Oběianskeho zákonnkav znení neskorších predpisov

(ďalej len,,Zmluva")
medzi:

čt.I
Zmluvné strany

1.1 Budúci predávajúci:
Vlastnft
Správca

Sídlo
Registrácia

právna forma
Štatutárny orgán
Osoba oprávnená
k podpisu Zmhwy
ICo
tČ opH
Doplňujúce údaje k DPH

(ďalej len,,Budúci predávajúci")

1.2 Budúci kupujúci:

obchodné meno
Sídlo
právna forma
Štatutámy orgán
ICo
DIČ
Doplňujúce údaje k DPH
Bankové spojenie
IBAN
BIC

Slovenská republika
Zeleznice Slovenskei republiky, Bratislava
v skrátenej forme llZSRll
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Po, vložka č.3I2lB
Iná právnická osoba
Mgr. Martin Erdóssy, generálny riaditel'

Ing, Juraj Tkáč, námestník generálneho riaditel'a pre ekonomiku
31 364 50I
SK2020480I21
je platitel'om DPH

Obec Gáň
Obecný úrad ě. 27,924 01 Galanta
801 Obec (Obecný úrad), Mesto (mestský úrad)
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce
00 305 944
202I153552
nie je platitel'om DPH
VUB banka a.s.
sK70020000000000207 26 I32
SIIBASKBX

(ďalej len,,Budúci kupujúci")
(spoloěne ďalej aj ako ,,Zmluvné strany")

súěasne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú plne spósobilí k právnym úkonom v súlade
s ustanoveniami § 8 a § 19a Občianskeho zákonnka, aže túto Zmluvu uzatvárajú za nasledovných
podmienok:

čt. n
Predmet Zmluvy

2.1 Budúci predávajúci vyhlasuje, že na základe zákona ě. 25811993 Z. z. oŽ.e,lezniciach Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov je správcom majetku štátu, a to:



nehnutel'ností registra C KN:

. pozemok parc. Č. 20215 o výmere 826m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o pozemok parc. Č. 202t6 o výmere 202m2, druh pozemku zastavanéplochy a nádvoria,
. pozemok parc. Č. 207l1l o výmere 40! m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
o pozemok parc. Č. 210t3 o výmere 3 395 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
. pozemok parc. Č. 210t27 o výmere 823 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

ktoré sú v celosti zapísané na LV ě, 452 vedenom Okresným úradom Galanta pre k. ú. Gáň,

(spolu ďalej len,,Prevádzané nehnutelonosti").

2.2 Predmetom tejto Zm|uvy je závázok Budúceho predávajúceho a Budúceho kupujúceho za nižšie
uvedených podmienok uzavrieť zmluvu v zásade v takom znení, ako je uvedené r, Prílohe č. 1 tejto
Zmluvy, ktorá je neoddelitelhou súčasťou tejto Zmluvy (d'alej len ,,Zmluva o prevode vlastníckeho
práva a o zriadení vecného bremena"). Predmetom Zmluvy o prevode l,Iastníckeho prár a a o
zriadení vecného bremena bude prevod Prevádzaných nehnutel'ností a zriadenie l,ecného bremena . \a
základe Zmluvy oprevode vlastníckeho práva ao zriadení vecného bremena Budúci predárajúci
prevedie vlastnícke,právo kPrevádzaným nehnutelhostiam na Budúceho kupujúceho za kúpnu cenu
ako je dohodnuté v Čt. Ut tejto Zmluvy a Zmluvné strany zriadia vecné bremeno bližšie špecitrkor an:
v Cl, IV. ods. l Prílohy č. 1 tejto Zmluvy vprospech Budúceho predár,ajúceho ako opnírneného
z vecného bremena.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že chýbajúce či neaktuálne časti Zmluvy o prevode vlastníckeho
práva a o zriadení vecného bremena budú doplnené či vypustené vájomne odsúhlaseným znením
textu.

2.4 Prevod vlastníctva Prevádzaných nehnutelhostí bol schválený uznesením Obecného
zastupitel'stva obce Gáň č. l5712017 zo dňa2.3.2017.

čt.Iu
Kúpna cena

3.1 Prevod vlastníctva Prevádzaných nehnutel'ností sa uskutoční odplatne za dohodnutú kúpnu cenu
vo výške 11000,- € (slovom jedenásťtisíc eur; d'alej len ,,Kúpna cena"). Kúpna cena bude dohodnutá
bez DPH. Ku Kúpnej cene sa pripoěíta DPH podl'a platných právnych predpisol,.

Kúpna cena v úrovni bez DPH pozostáva ztýchto čiastok:

- zapozemok parc, é.20215
- zapozemok parc. ó,20216
- zapozemok parc. é.207lII
- za pozemok parc. é.21013

čiastka 1 609,- €,
čiastka 394,- €,
čiastka 782,- €,
čiastka 6 6II,- €,

- zapozemokparc. ě,2I0l27 éiastka I 604.- €.
spolu: 11 000,- €.

3.2 Kúpnu cenu sa Budúci kupujúci zavázuje uhradiť nasledovne..

3.2.1. Do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zm|uvy Budúci predávajúci
vystaví zálohovú faktúru na zaplatenie prvej splátky Kúpnej ceny vo výške I07o Kúpnej
ceny, ku KÚpnej cene sa pripoěíta DPH podťa platných právnych predpisov. Splatnosť
faktúryje do štrnástich (14) dní odo dňajej vystavenia.



3.2.2 Do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia ÚČinnosti Zmlwy o prevode vlastníckeho

práva ao zriadení vecného bremena Budúci predávajúci vystaví zálohovú faktúru na

iaplatenie druhej splátky Kúpnej ceny vo výške 9O7o Kúpnej ceny, ku Kúpnej cene sa

pripočíta orH p'odia pratnyctr přávnych predpisov. Splatnosť faktúry bude do Štrnástich

(14) dní odo dňajej vystavenia.

3.3 kúpna cena bude považovaná za uhradenú dňom jej pripísania v celom roz.sahu na jeden z

bankových účtov Budúcóho predávajúceho uvedených na faktúrach vystavených Podl'a ods, 3,2 tohto

článku Zmlwy.

3.4 Budúci kupujúci sa zavázuje, že v prípade, ak neuhradí Budúcemu predávajúcemu v lehote do

tridsiatich (30) dní odo dňa nadóbudnutia útinnosti tejto Zmluvy prvú splátku KÚ9nej cenY, uhradí

v dósledku porušenia tejto zmluvnej povinnosti Budúcému predávajúcemu zmluvnú Pokutu vo výŠke

1000,_ € (slovom jedentisíc eur; ďaiej len ,,Zmluvná pokuta 1"). Zmluvná pokuta 1 je splatná na

zák|adefaktúry vystavenej Budúcim pieaaválricim v leňote splatnosti do Štrnástich (14) dní odo dňa

jej vystavenia. rýmto usánovením nie je dótmuté právo Budúceho predávajúceho domáhať sa od
"B,rOŮ""no 

kupujúceho náhrady škody, ak jej výška presahuje Zmluvnú pokutu 1,

3.5 Budúci kupujúci sa zavázuje v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona ,ě,. 
59512003 Z, z,

o dani z príjmov v znení neskoiších predpisov písomne oznámiť.Budúcemu predávajúcemu každú

zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomibrym ut"bo inY- prepojením voěi ŽSR, a to v lehote do

piatich (5) dní odo dňa vzniku zmeny.

čt. tv
Lehota pre uzavretie Zmluvy o prevode vlastníckeho práva a o zriadení vecného bremena

a zmluvná pokuta

4.1 Zmlwné strany sa dohodli, že po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Ministerstva

dopravy a výstavúy SR vsúlade sustanoveniami § 45a ods. 1 aods. 3 zákonaě.92lI99I Zb,

o podmienku.ň p."uódu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len,,Zákon")

a jetro doruěelí Budúcemu predávajúcemu, Budúói predávajúci do tridsiatich (30) dní odo dňa jeho

doručenia na ZSR predloží liudúcemu kupujúcemu Žmluvu o prevode vlastníckeho Ptáva a o zriadení

vecného bremena, ktorá bude v podstatných náležitostiach zhodná s návrhom ZmluvY o Prevode

vlastníckeho práva ao zriadení vicného br..n"nu, ktorý tvorí PÚlohu Č.1 tejto ZmluvY, PriČom

Budúci kupujici je povinný do tridsiatich (30) dní od doručenia Zmlrlvy o prevode vlastníckeho Práva

a o zriadeÁíu"".rét ó bremena túto podpísať a doručiť Budúcemu predávajúcemu,

4.2 zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške prvej splátky §úpnej ceny (ďalej len

,,Zm|lvná pokuta 2"), ktorú je Budúci 
-kupujúci 

povinný uhradiť Budúcemu predávajúcemu

v prípade, ut g,rdú"i kupujúci neuzatvorí , nuáú.i* predávajúcim v stanovenej lehote Zmluvu

o p.&ooe vlastníckeho prirá u o zriadení vecného bremena.J'{a úhradu Zmluvnej PokutY 2 sa PouŽije

suma pripadajúca na prvú splátku Kúpnej ceny podl'a Čt. III ods. 3.2.1 tejto Zmluvy, Týmto

ustanovením ňieje aottnute piávo BudúÓ"nó predana3úceho na náhradu škody, akjej výŠka Presahuje

dojednanú Zmluvnú pokutu 2.

4.3 Zm|wné strany sa dohodli, že prvá splátka Kúpnej ceny vo výŠke I07o K(lPnej cenY bude

Budúcemu kupujúcemu vrátená v plnej výške v prípade:

_ ak nebude vsúlade sustanoveniami § 45a ods. 1 aods. 3 Zákona udelený azároveň aj

Budúcemu predávajúcemu doručený predchádzajúci súhlas Ministerstva doPravy a výstavbY

SR o odplainom pievode vlastníctva majetku štátu v lehote do 30.04.2018, ak sa Zmluvné

strany písomne nedohodnú inak a/alebo,

- ak dójde k odstúpeniu Budúceho kupujúceho od Zmluvy"," 99_uo9u 
podstatného porušenia

zmluvných dojednaní Budúcim predávajúcim uvedených v Čl. VI ods. 6,6.4 tejto Zmluvy.



čt. v
Ostatné dojednania

5.! Zmluva o Prevode vlastníckeho práva a o zriadení vecnóho bremena bude uzavretá za podmienky,
Že na prevod vlastníctvaPrevádzaných nehnutelhostí za Kúpnu cenu dohodnutú v tejto Zmluve bude
vsúlade s § 45a ods. 1 aods.3 Zákona udelený azároveň aj Budúcemu predávajúcemu doručený
Predchádzajúci súhlas Ministerstva dopravy a výstavby SR o odplatnom prevode vlastníctva majetku
štátu.

5.2 Budúcemu kupujúcemu je stav Prevádzaných nehnutelhosti dobre známy a v stave, v akom sa
tieto Prevádzané nehnutelhosti budú nachádzať ku dňu podpisu Zmluvy o prevode vlastníckeho práva
ao ztiadení vecného bremena, ich kúpi. Budúci predávajúci vyhlasuje, že na Prevádzaných
nehnutelhostiach neviaznu žiadne ťarchy ani vecné bremená okrem vecného bremena evidovaného na
LY é.452:
Podl'a Y 105312015, vklad povolený dňa2I.4,2O15 sa zriad'uje vecné bremeno in rem kp. č. 2l0l3
sPoČÍvajúce vpráve uloženia inžinierskych sietí vprospech vlastníctva p.ě. 124141 vrozsahu podla
geom. pl. I-3l2014-č.z. 38l20I5.

5.3 Budúci predávajúci bude mať právo odstúpiť od Zmluvy o prevode vlastníckeho pnír,a a o
zriadení vecného bremena v prípade, že Budúci kupujúci neuhradí dohodnutú Kúpnu cenu v lehote do
dvoch (2) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvv oprevode vlastníckeho pníra ao
zriadení vecného bremena. Odstúpením od Zmlul,y o prevode vlastníckeho prár,a a o zriadení
vecného bremena sa Zmluva o prevode l,Iastníckeho prár,a a o zriadení r,ecného brerrrna od začiattu
zrušuje.

čt. vt
záverečné ustanovenia

6.1 Pokial' v tejto Zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia
ustanoveniami občianskeho zákonníka.

6.2 Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto Zm|uveje možné vykonat' len formou písomnÝch dodatkor.
podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.

6.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmys|e Občianskeho
zákonníka v sPojení so zákonom ě. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doPlnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Ak sa
preukáŽe, Že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo neúčinné, takáto
nePlatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť d'alších ustanovení
Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa obe Zmluvné strany zavázujúbez zbytoěného
odkladu nahradiť takéto ustanovenie (eho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný
uzavretímZmluvy a dotknutým ustanovením. Členenie Zmluvy a jej titulky nie sú pre výklad Zmluvy
podstatné.

6.4 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinnými osobami v zmysle zákona é.21Il2OoO Z,
z. oslobodnom prístupe kinformáciámaozmene adoplnení niektorých zákonov (zákon oslobode
informáci| v znení neskorších predpisov a vzhl'adom na uvedené túto Zmluvu po podpise obidve
Zmluvné strany zvercjnia, priěom sa zavázujú bezodkladne sa vzájomne informovať o zveiejnení tejto
Zmluvy,

6.5 DoruČovanie pre účely tejto Zmlwy sa vykonáva apovažuje zaplatne aúěinne vykonané vtedy,
ak sa doruČuje na poslednú známu adresu Zmluvnej strany, ktorá bola ako poslednáznáma adreŠa
touto Zmluvnou stranou písomne oznámená. Obe Zmluvné strany sa zavázljú vzájomne si písomne



oznamovať Zmenu adresy bez zbytočného odkladu. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich

pr"irutiudruhou Zmluvntu stranóu (príjemcom). písomnosti sa považuj:6zariadne doručené aj dňom

odmietnutia prevzatiapísomnosti alebo uplynutim piatich (5) dni odo dňa odovzdania písomnosti ako

doporuěenej zásielky pošte.

6.ó Táto Zmlwazaniká:

6,6,1 vzájomnou dohodou Zmluvných strán alebo,

6.6.2 d;1a 30,04.2018, ak nedójde k splneniu podmienky uvedenej v čt, v ods, 5,1 tejto

Zmluvy,ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak alebo,

6.6.3 dňom uzavrctia Zmluvy oprevode vlastníckeho práva ao zriadení vecného bremena

alebo,
6.6.4 odstúpením od tejto zm|lvy len v prípade, ak druhá zmlwná strana porušila túto zmluvu

podstatným spósobom.

Za porušenie tejto Zmluvy podstatným spósobom zo strany Budúcehg,predávajúceho,sa

považuje skutoEnosť, že v prípade splnenia podmienky_uvedenej v Cl, V ods, 5,1 teito

Zmluvy,si Budúci predávajŮci'nesplní povinnosť podťa Čt. tv ods. 4.1 tejto Zmluvy,

za porušenie tejto zmluvy podstatným spósobom zo strany Budúceho kupujúceho sa

pouáž.r.le skutočnosť, že Budúci kupujúci:

a) neuhradí zálohovú faktúru na zaplatenie prvej splátky Kúpnej,ceny vo výške 107o.

Kúpnej ceny v zmysle čt. m oos. :.z.t tejto Žrrrluvy v lehote do tridsiatich (30) dní

odo dňa ,rudot,rdňutia účinnosti tejto Zmluvy] prípadné odstúpenie od ZmluvY sa

nedotýka nároku na dojednanú zmlůvnú pokutu 1 podťa Čt. tlt ods. 3.4 tejto zmluvy

alebo

b) neuzavrie Zmlul,u o prel,ode vlastníckeho prár,a a o zriadení l'ecného bremena na

zák]ade ,ýruy Budúcěho predávajúceho v lehote, spósobom a v znení stanovenom

touto Zmiuvou; prípadne óostupeáie od Zmluvy sa nedotýka nároku na dojednanú

Zmluvnú pokutu 2 podťa Čt, tv ods,4,2 tejto Zmluvy,

6.7 Zm|uva pozostáva z piatich (5) strán ajednej (1) prílohy a je vypracovaná vpiatich (5)

rovnopisoch, z čoho štyri (4) rovnopisy obdržíguolici predávajúciajeden (1) rovnopis obdrží Budúci

kupujúci.

6.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že majúspósobilosť na právne úkony, že si Zmluvu pred jej podpisom

riadne prečítali, zeúta uzatvorená po vzájomnej doňode vsúlade so zákonom, s ich slobodnou

vóťou, vážne, určite a nie v tiesni za nápaáne Ňynoorry.h podmienok. Táto Zmltlva je na znak

súhlazu podpísaná oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Budúci predávajúci:

V Bratislave, dňa ......].9,

Budúci kupujúci:

05. 2017

nómestník gene

clt)ll , ,.

:1


