KIJPNA ZMLUVA A DoHoDA o PRE\rZATí áVAZKU
uzavretá podťa § 588a nasl. vspojení s § 531 a § 532 zákona č.4011964 Zb. Občiansky zákonníkv znení neskorších

predpisov

(ďalej len ,zmluva")

ev. č. kupujúceho: 211301{170000823-KZ_P_TS

l,

ZMLUVNÉ SrRANY

obec Lehnice

Sídlo:
Zastúpená:
tČo:
DlČ:
t1daje k OPn:
IBAN:

Velký Lég 89, 930 37 Lehnice
JUDr. lng. František Szitási - starosta
00305553

202tl5t81,4

Predávajúci pre účelytejto zmluvy nie je považovaný za zdaniteínú
osobu podía zákona č. 222/2OO4 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom znení
SK4002000000 0000 2O227L22

(d'alej len,,? redáv alt3ci")

a
Západoslovenská

Sídlo:
Zapísanáv:

distribučná, a.s.

Zastúpená:
tčo:
tČ opn:
IBAN:

Čulenova 6,8L6 47 Bratislava

ObchodnýregisterOkresnéhosúdu Bratislava
oddiel: Sa, vložka číslo:3879lB
lng. Xénia Albertová

l

-vedúca riadenia vlastníckych vzťahov

na základe poverenia č. 00363-URl-POlN zo dňa 18.09.2020

Jaroslav Klimaj - expert riadenia vlastníckych vzťahov
na základe poverenia č.00363-URl-POlN zo dňa 18.09.2020
36 361 518

sK2022189048
SK59 1100 0000 0026 26la 6826

(d'alej len,Kupujtici")
a

Jozef Chrenko, rodné priezvisko Chrenko
Trvalý
Dátum
Rodné

pobyt:
narodenia:
číslo:
IBAN:
(d'alej

(

len,,Žiadatel')

M.R. Štefánika 2,929
15.09.1964

0t

Dunajská Streda

640915/6303
SK36 1111 0000 0067 4739 5028

Predávajúci, Kupujúci a Žiadater ďalej spoločne len,,Zmluvné strany")

ll.

úvoouÉUSTANoVEN|A

L,

Predávajúci je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele ]./1 k celku, nehnutelnosti - pozemku registra
KN E parc. č, 112 ovýmere7775 m2, druh pozemku Ostatná plocha, nachádzajúcom sa vkatastrálnom území

2.

Sása, obec Lehnice, okres Dunajská Streda, zapísanéhona liste vlastníďva č, 806 ďalej len ,Póvodný pozemok".
Kópia listu vlastníctva tvorí prílohu tejto zmluvy a je neoddeliteťnou súčasťoutejto zmluvy.

Geometriclqim plánom číslo52011101-8412021, úradne overeným dňa 1_2.08.2021 pod číslomG-L985/202t
(d'alej aj ako ,,Geometrický plán") bol z Póvodného pozemku odčlenený nový pozemok registra KN C parc. č.

Ktlpna zmluva a dohoda o prevratí ávázku

112/6 o vlimere 16 m2, druh pozemku zastavaná plocha (d'alej len.Pozemok"). Kópia Geometrického plánu tvorí
prílohu tejto zmluvy a je neoddelitelnou súčasťoutejto zmluvy,

4.

5.

lIl.

1.
2.
3.
4.

Kupujúci je držiteíompovolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribúcia elektriny vydaného
rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,,Povolenie") a zabezpečuje prevádzkovanie
distribučnej sú§tavy na vymedzenom území,na ktorom sa nachádza aj Pozemok.
Kupujúci v rámci stavby,Obytný súbor 46RD Lehnice - Sása" {d'alej len ,Stavba") vybuduje na vlastné náklady
a nebezpečenstvo elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane distribučnej
transformačnej stanice.
V súvislosti s realizáciou Stavby Kupujúci a Žladatel uzatvorili dňa 20.03.202! zmluvu o pripojení odberných
elektrických zariadení žiadateíado distribučnej sústavy č. 170000823, v ktorej sa Žiadatel' zaviazal v mene
Kupujúceho a na svoj účetzabezpečiť Kupujúcemu práva k pozemkom dotknutým realizáciou Stavby.
Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie vlastníckeho práva Kupujúceho k Pozemku z dóvodu výstavby distribučnej
transformačnej stanice v rámci Stavby.
PREDMET KtjPY, KÚPNA CENA A sPÓsoB JE] ÚHRADY
Predávajúci touto zmIuvou Pozemok predáva a Kupujúci Pozemok kupuje do svojho inllučnéhovlastníďva.

Kúpna cena za Pozemok bola stanovená dohodou Zmluvných strán vo výške 100 €. slovom: sto Euro za celú
výmeru Pozemku.
Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu, dohodnutú v čl. lll.,
ods. 2. tejto zmluvy, preberá na seba Žiadater a ostatné Zmluvné strany s prevzatím tohto závázku Žiadateťom
súhlasia.

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu dohodnutú v čl. lll., ods, 2. tejto zmluvy Žiadateť zaplati
Predávajúcemu do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnostitejto zmluvy, a to na účet
Predávajúceho uvedený v čl. l. tejto zmluvy

lV.

1.
?.

.

VKLAD DO MTASTRA NEHNUTELNOSTÍ

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k Pozemku podía tejto zmluvy dňom povolenia vkladu do príslušnéhokatastra
nehnutelhostí.
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnute[ností z tejto zmluvy (d'alej
len ,,Návrh na vklad"), spolu so všetkou dokumentáciou a prílohami, ktoré vyžadujúpríslušnéprávne predpisy,
podá Žiadateť do 10 kalendárnych po nadobudnutí platnosti a účinnostitejto zmluvy, pričom Predávajúci a
Kupujúci týmto výslovne poverujú Žiadatera na podanie takéhoto Návrhu na vklad, ako aj na prípadnédopfňanie
Návrhu na vklad, nahliadanie do spisu a podávanie informácií, Predávajúci sa zavázuje, že do 10 kalendárnych

dní odo dňa podania Návrhu na vklad, doručíPredávajúcemu a Kupujúcemu kópiu Návrhu na
s

vklad

vyznačeným dátumom a hodinou podania Návrhu na vklad,

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že úhradu nákladov spojených s uzatvorením tejto zmluvy (úradné osvedčenie
podpisu Predávajúceho, poštovné, a iné náklady stým súvisiace} aúhradu správnych poplatkov spojených
s podaním Návrhu na vklad znáša Žiadateí.
Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do
vydania rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva Kupujúceho k Pozemku podía tejto zmluvy do
katastra nehnuteíností.
Ak Návrh na vklad bude zamietnutý, táto zmluva stráca platnosť.

V.

OSOBffNÉ VYHIÁSENlA ZMLUVNÝCH STRÁN

3.

1,, Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený s Pozemkom

2,
3.
4.
5.

nakladať aže na Pozemku neviaznu žiadne dlhy, vecné
bremená, záložné práva ani iné práva tretích osób.
Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť otom, že na Pozemku sú identifikované environmentálne záťaže, sú
v súčasnosti a boli v minulosti skladované odpady alebo iné zdraviu škodlivélátky.

Kupujúci vyhlasuje,

že pred

uzatvorením tejto zmluvy

doku mentácie Predávaj úceho ako

a1 z

sa oboznámil so stavom Pozemku

z písomnej

osobnej prehliadky Pozem ku.

Predaj Pozemku Kupujúcemu bol schválený Mestským zastupiterswom na zasadnutí dňa 24.06,2021. Kópia

uipisu z uznesenia Obecného zastupiteístva číslo29412019 tvorí prílohu tejto zmluvy aje neoddeliteínou
súčasťoutejto zmluvy,

Zmluvné strany berú na vedomie, že Kupujúci
https ://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Pa

Ktlpna zrnlwa a dohoda o pranzatí áváeku

je

zapísaný v registri partnerov verejného sektora (link:

rtner/Deta l/97 16).
i
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Vl. ávenečruÉusTANovENlA
1.

2.

3.

5.

6.
7.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom jej podpísania Zmluvnými §tranami. Ak je však ktorákolVek zo
Zmluvných strán povinná osoba podía § 2 zákona č. 2ltl200a Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov {ďalej len ,,Zákon oslobode informácií"), táto zmluva nadobúda platnosť
dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosťdňom nasledujticim po dni jej zverejnenia

Zmluvné strany berú na vedomie, že Predávajúci je povinná osoba podía § 2 Zákona o slobode informácií.
Predávajúci ako povinná osoba podla § 2 Zákona o slobode informácií zverejní túto zmluvu najneskór do 30
kalendárnych dní odo dňa jej platnosti a doručíKupujúcemu písomnépotvrdenie o zverejnení tejto zmluvy do
10 kalendárnych dní odo dňa jej zverejnenia.
Neoddeliteťnou súčasťoutejto zmluvy sú:
Príloha č.
Kópia geometrického plánu číslo52011101-8412021
Príloha č,
Kópia vripisu z uznesenia Obecného zastupiteístva číslo294l2OI9
Vzťahy Zmluvných strán založenétouto zmluvou, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
V prípade, že ktorékoívek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom
z akéhokoťvek dóvodu prehlásené za neplatné, nedostatočne určitéalebo nevykonateťné, Zmluvné strany sa
zavázujú odstrániť dodatkom tejto zmluvy takúto neplatnosť, nedostatočnú určitosťalebo nevykonateťnosť
takým spósobom, aby bol zmysel tejto zmluvy naplnený.
Akékoívekzmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou
písomných dodatkov podpísaných Zmluvnými stranami.

1:
2:

Táto zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých po podpise tejto zmluvy
Zmluvnými stranami po jednom vyhotovení obdržia Predávajúci a Žiadatel', dve vyhotovenia obdržíKupujúci a

dve vyhotovenia budú použitépre účelykonania
nehnuteíností.

8.

o

povolení vkladu vlastníckeho práva

do

katastra

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voínosť nie je obmedzená a ich vóía vyjadrená v tejto zmluve jevážna,
slobodná a určitá. Zmluvné stranv si túto zmluvu prečítalia na znak súhlasu s jej obsahom ju bez akéhokolVek
nátlaku vlastnoručne podpísali.

Osobné údaje, ktoré sú súčasťoutejto zmluvy, sú spracúvané v súlade s informáciami o ochrane osobných
údajov, ktoré sú dostupné vždy v aktuálnorn znení na www.zsdis.sk/GDPR.

Predávajúci
Ktlpna zmluva a dohoda o prevrať záviizku

3l4

n

DUlrclrÉi| stréda
V ........................... dňa

meno

:

.b,.,.-q.:lg.?|

JUDr. ln8. František szitási

funkcia : starosta
obec Lehnice

Kupujtlci

a

8 -fi-

2rl21

v Bratíslave dňa

podpis

meno
fun

:

:

lng, Xénia Albertová

kcia : vedúca riadenia vlastníckych vzťahov

Západoslovenská

distribučná, a.s.

vlastníckych vzťahov
Západoslovenská

distribučná, a,s.

žiadatel

V .........._-.....-..._..--.-. dňa

klpna zrnlun a ddroda o

pr*a$áárku
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