
KÚPNA  ZMLUVA 

uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „Občiansky zákonník“)  

 

medzi zmluvnými stranami 

     
Predávajúci:  Mesto Žiar nad Hronom 

   Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor  

Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom 

IČO: 321 125  

DIČ: 2021339463   

bank. spoj. : VÚB, a.s. Žiar nad Hronom 

IBAN: SK 87 0200 0000 0000 1462 1422 

   (ďalej len ako „predávajúci“)  

 

a 

 

Kupujúci:   

 

   (ďalej len ako „kupujúci“)  

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v katastrálnom území  Žiar 

nad Hronom, obec Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 2586 a to:  

a) nebytový priestor č. 12,  nachádzajúci sa na prízemí  obytného domu, súpisné číslo 897, číslo 

vchodu 12, na ul. Pod Donátom v Žiari nad Hronom,  

b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu, 

súpisné číslo 897, postaveného na CKN parcele č.  1149/84, o veľkosti 2600/619909-tin, 

c) spoluvlastnícky podiel k pozemku CKN parcela č. 1149/84 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 1138 m², na ktorom je obytný dom súpisné číslo 897 postavený, o veľkosti  

2600/619909-tin. 

 

2. Predávajúci predáva kupujúcemu/kupujúcim* v celosti nebytový priestor, bližšie uvedený v odseku 

1. písm. a) tohto článku,  spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového 

domu, bližšie uvedený v odseku 1. písmeno b) tohto článku a spoluvlastnícky podiel na pozemku, 

bližšie uvedený v odseku 1. písmeno c) tohto článku (ďalej aj ako „predmet prevodu“) a kupujúci 

kupuje/kupujú tieto v celosti tak ako stoja a ležia do výlučného vlastníctva/bezpodielového 

spoluvlastníctva* za kúpnu cenu dojednanú v článku II. tejto zmluvy.             

 

*vybrať vhodnú alternatívu                              

 

II. 

Kúpna cena 

 

1. Všeobecná hodnota majetku je stanovená vo výške  14.300,- € /slovom štrnásťtisíc tristo eur/ na 

základe znaleckého posudku č. 177/2019 zo dňa 10.09.2019, vyhotoveného znalcom Ing. 

Štefanom Sviržovským. 

 



2. Kúpna cena predmetu prevodu sa stanovuje podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. o cenách 

dohodou na sumu ..............................,- €, slovom ........................... eur. Kúpna cena je 

výsledkom návrhu kupujúceho v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej predávajúcim. 

 

3. Na základe dohody zmluvných strán finančná zábezpeka vo výške 2.000,- €, slovom dvetisíc eur, 

zložená kupujúcim podľa podmienok obchodnej verejnej súťaže, sa v prípade riadneho a 

včasného zaplatenia druhej časti kúpnej ceny v zmysle odseku 4. tohto článku, započítava v 

celom rozsahu do kúpnej ceny, čím sa považuje prvá časť kúpnej ceny za riadne zaplatenú.  

 

4. Druhú časť kúpnej ceny vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi kúpnou cenou a prvou časťou 

kúpnej ceny, t.j. vo výške...................................,- €, slovom.....................................eur, sa kupujúci 

zaväzuje zaplatiť predávajúcemu do 30 dní odo dňa účinnosti tejto kúpnej zmluvy na účet 

predávajúceho, vedený v banke VÚB a.s., pobočka Žiar nad Hronom,  IBAN: SK 87 0200 0000 

0000 1462 1422, var. symbol: 89712012. Povinnosť zaplatenia druhej časti kúpnej ceny je 

splnená pripísaním finančnej čiastky na účet predávajúceho.  

 
5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak kupujúci nezaplatí druhú časť 

kúpnej ceny v čase a/alebo spôsobom dohodnutým v odseku 4. tohto článku, pričom v tomto 
prípade zložená finančná zábezpeka zostáva predávajúcemu ako dohodnutá zmluvná pokuta. 

 

III. 

Popis a rozloha nebytového priestoru 

 

1. Prevádzaný  nebytový priestor č. 12 pozostáva z jednej miestnosti.  

 

2. Celková výmera podlahovej plochy prevádzaného nebytového priestoru je 26 m2.  

 

3. Súčasťou nebytového priestoru bytu je jeho vnútorné vybavenie a to teplonosné a elektrické 

okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie.  

 

4. Vlastníctvo  nebytového priestoru   vrátane jeho vybavenia a príslušenstva  je ohraničené 

vstupnými dverami do  nebytového priestoru vrátane elektrických ističov príslušných k 

prevádzanému nebytovému priestoru.                           

IV. 

Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu 

 

1. S vlastníctvom nebytového priestoru je spojené  spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných  

zariadení domu. 

 

2. Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, spoločné balkóny, obvodové múry, 

vchody, schodištia, vodorovné a zvislé nosné a izolačné konštrukcie, povala. 

 

3. Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné rozvody televízneho signálu, bleskozvody, 

teplonosné potrubie od stúpačkového ventilu po nebytový priestor, vodovodné, kanalizačné, 

elektrické, plynové prípojky.  

 

4. Predávajúci spolu s nebytovým priestorom predáva kupujúcemu aj spoluvlastnícky podiel na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 2600/619909-tin. 

 

 



 

V. 

Úprava práv k pozemku 

 

1. Pozemok, nachádzajúci sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, zapísaný na LV č. 2586, a to 

CKN parcela č. 1149/84 - zastavané plochy a nádvoria o výmere  1138 m2, na ktorom je bytový 

dom súpisné číslo 897 postavený, je v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov v dome. 

 

2. Predávajúci spolu s nebytovým priestorom predáva kupujúcemu aj spoluvlastnícky podiel na 

pozemku, uvedenom v odseku  1 tohto článku, o veľkosti 2600/619909-tin. 

VI. 

Správa domu 

 

1. Predávajúci oboznámil kupujúceho, že na základe Zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov uzatvorenej podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 

nebytových priestorov v znení neskorších predpisov správu domu zabezpečuje „Bytové 

spoločenstvo domu 897, Žiar nad Hronom“.  

 

2. Kupujúci vyhlasuje, že bez výhrad pristupuje k Zmluve o spoločenstve, bližšie uvedenej v odseku 

1. tohto článku. 

VII. 

Technický stav domu a bytu  

 

1. Predávajúci prehlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia nebytového priestoru a jeho 

vybavenia, spoločných častí, spoločných zariadení domu, na ktoré by mal kupujúcich osobitne 

upozorniť.  

 

2. Kupujúci prehlasuje, že pozná skutočný stav predmetu prevodu z ohliadky na mieste samom, jeho 

osobitné vlastnosti si nevymieňuje a v takom stave v akom sa nachádza, predmet prevodu tak ako 

stojí a leží, kupuje.  

VIII. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Predávajúci ručí za nespornosť a bezbremennosť predmetu prevodu, uvedeného v článku I. tejto 

zmluvy, okrem bremien a tiarch uvedených v odseku 2  tohto článku a týmto vyhlasuje, že jeho 

zmluvná voľnosť nakladať s predmetom prevodu nie je ničím obmedzená.  

 

2. Kupujúci berie na vedomie existenciu záložného práva k nebytovému priestoru č. 12 podľa 

ustanovenia § 15 odsek 1 zákona č. 182/1993 Z. z. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov v dome na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov 

týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na 

zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu v dome, ktoré urobil 

vlastník bytu.   

 

3. Predaj predmetu prevodu na základe obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 až 288 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podmienky obchodnej verejnej 

súťaže boli schválené uznesením  Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. ......../2020 a 

zo dňa ..................  2020 

 



IX.  

Návrh na vklad  

 

1. Náklady spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva v celkovej výške 66 € (slovom 

šesťdesiatšesť eur) je kupujúci povinný uhradiť do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy a to na účet  

predávajúceho, vedený vo VÚB, a.s., Žiar nad Hronom, IBAN: SK 87 0200 0000 0000 1462 1422, 

var. symbol: 89712012. 

2. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je oprávnený podať výlučne  

predávajúci. Predávajúci podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v 

lehote do 7 dní odo dňa uhradenia nákladov spojených s podaním návrhu na vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností. Kupujúci splnomocňuje predávajúceho k vyhotoveniu a 

podpísaniu návrhu na vklad vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy, na opravu chýb v písaní  alebo 

počítaní alebo  iných zrejmých nesprávnosti tejto zmluvy, a k zastupovaniu v katastrálnom konaní 

a to až do právoplatného skončenia veci.    

 

X. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že od podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami,  sú 

viazané svojimi zmluvnými prejavmi.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle predávajúceho. Vlastnícke právo 

k predmetu prevodu prechádza na kupujúceho vkladom vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností, ktorý je vedený Okresným úradom Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor. Ak 

rozhodne o zamietnutí vkladu, sú účastníci zmluvy povinní vrátiť si navzájom všetko čo podľa nej 

prijali. 
 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v 5 rovnocenných rovnopisoch, z toho dva rovnopisy sú určené pre  

Okresný úrad Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor, dva rovnopisy obdrží predávajúci, jeden 

rovnopis obdrží   kupujúci.   

 

5. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy 

účastníkov uvedené v záhlaví zmluvy, resp. na inú  adresu, ktorú zmluvná strana písomne 

oznámila druhej strane v súlade s týmto bodom zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené 

dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj 

dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi z dôvodu  

dočasnej neprítomnosti adresáta alebo inak zmareného doručenia.  

 

6. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  

 

7. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto 

skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade 

neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými 

ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými 

ustanoveniami. 

 



8. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy 

v plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej  vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a 

zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

9. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

 Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. ........../2020 

 

V Žiari nad Hronom, dňa ......................                V Žiari nad Hronom, dňa ..................... 

 

  

Predávajúci :        Kupujúci : 

 

 

 

     ___________________      ____________________ 

     Mgr. Peter Antal            

     primátor         

     Mesto Žiar nad Hronom 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


