PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
1. Identifikácia vyhlasovateľa
Názov: Mesto Vrútky
Sídlo: Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
IČO: 00647209
IBAN SK0402000000000011724362
BIC SUBASKBX
V zastúpení: Mgr. Branislav Zacharides, primátor mesta
Kontaktná osoba: JUDr. Jana Rišianová
Tel.: 043/4241814, 0918410712
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže
je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie zmluvy na predaj predmetu
súťaže.
a. Špecifikácia predmetu OVS:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je byt č. 2 v bytovom dome č. súpisné 3422 nachádzajúci sa na
pozemku p.č. KN registra „C“ 662/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 398 m2, ktorý je
zapísaný na liste vlastníctva č. 3130 na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Martine. Byt je
situovaný v zastavanom území mesta, na ulici Sv. Cyrila a Metoda 18 vo Vrútkach, Súčasťou prevodu
nehnuteľností je aj spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 6/400.
Byt sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží bytového domu, vo vchode č. 18. Pozostáva z jednej
obytnej miestnosti a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa s WC, chodba a pivnica
nachádzajúca sa v suteréne domu. Celková podlahová plocha bytu je 30,14 m2. Byt je čiastočne
zrekonštruovaný. Na stenách sú vápenné hladké omietky. Podlahy v izbe a v kuchyni sú plávajúce,
laminátové, v chodbe a v kúpeľni je keramická dlažba. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva,
nerezový drez. Vykurovanie bytu je ústredné teplovodné z centrálneho zdroja.
b.
Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj je 48.000,EUR. Cena vychádza z vypracovaného znaleckého posudku č. 65/2020 Ing. Emíliou Rybárikovou,
znalkyňou z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností.
c.
Navrhovateľ uhradí najskôr do termínu ukončenia predkladania návrhov podľa čl. 4 písm. a)
sumu 2 400,- na účet vyhlasovateľa ako zábezpeku na kúpnu cenu nehnuteľností. V prípade
víťazného návrhu sa zábezpeka započíta do kúpnej ceny nehnuteľnosti, pri neúspechu sa vráti
neúspešnému záujemcovi do 15 dní odo dňa ukončenia verejnej obchodnej súťaže.
d. Splatnosť kúpnej ceny nehnuteľnosti: kúpna cena po započítaní zábezpeky bude uhradená
jednorazovou platbou do 15 dní od podpisu kúpnej zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od
zmluvy a zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.
3. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva.
4. Časový plán obchodnej verejnej súťaže
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli mesta Vrútky, t.j. 11.11.2020, webovom
sídle mesta Vrútky a v regionálnej tlači. Navrhovateľ predkladá svoj návrh v zmysle nasledovných
inštrukcií:
a) Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladať návrhy: do 30.11.2020 do 12.00
hod. – rozhodujúci je dátum doručenia návrhu v podateľni Mestského úradu
b) Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61
Vrútky
c) Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenským
Termín otvárania obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov je 02.12.2020 o 10.00 hod.

5. Forma predloženia návrhu:
Všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou súťažného návrhu je nutné doručiť v písomnej
forme v uzavretej obálke označenej názvom a sídlom navrhovateľa a heslom: „Obchodná
verejná súťaž – prevod bytu č. 1/2020 – NEOTVÁRAŤ“. Táto obálka bude vložená do obálky
s adresou vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.
6. Požadované náležitosti súťažného návrhu (náležitosti ponuky)
6.1 identifikačné údaje uchádzača (pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri PO: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, štatutárny
orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu,
6.2 označenie kontaktnej osoby navrhovateľa, telefonický kontakt a emailovú adresu,
6.3 navrhnutá kúpna cena za predmet súťaže
6.4 bankové spojenie a číslo účtu uchádzača
6.5 K ponuke uchádzač prikladá tieto prílohy:
a) Návrh kúpnej zmluvy – príloha č. 1 OVS
b) písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže
uvedenými v článku 7 tohto oznámenia,
c) písomné čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má splnené všetky daňové a iné povinnosti voči
vyhlasovateľovi, organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, alebo v ktorej má vyhlasovateľ
majetkovú účasť,
d) kópiu dokladu o úhrade finančnej zábezpeky na účet vyhlasovateľa,
e) písomný súhlas uchádzača s tým, že v prípade, že po vyhodnotení OVS nedôjde k uzavretiu kúpnej
zmluvy z akéhokoľvek dôvodu na strane úspešného uchádzača, zložená zábezpeka prepadá v prospech
vyhlasovateľa z titulu zmluvnej pokuty.
Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do
obchodnej verejnej súťaže prijaté. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi.
7. Postup obchodnej verejnej súťaže
a) Navrhovateľ predloží súťažný návrh kúpnej zmluvy ako aj ostatné náležitosti uvedené v bode
6 týchto súťažných podmienok.
b) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa §283
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
c) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez
výberu súťažného návrhu,
d) návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,
e) navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú
všetky zo súťaže vylúčené.
f) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej
súťaže, odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie
výsledku OVS,
g) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh je neúplný alebo
nespĺňa podmienky požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť
návrh z obchodnej verejnej súťaže,
h) uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži,
i) v prípade, ak nebude s úspešným uchádzačom po vyhodnotení OVS uzatvorená zmluva
z akéhokoľvek dôvodu na strane úspešného uchádzača, zábezpeka prepadá v prospech
vyhlasovateľa z titulu zmluvnej pokuty,
j) v prípade, že nebude s úspešným uchádzačom uzatvorená zmluva z dôvodov na strane
uchádzača, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení
obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,
k) vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy aj v prípadoch ak z akýchkoľvek
dôvodov uchádzač, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej
vyhlasovateľom súťaže

l) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade ak tento je, alebo v
minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
resp. v ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť,
m) zmluvu je uchádzač povinný uzatvoriť do 30 dní od oznámenia výsledku OVS úspešnému
uchádzačovi,
8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy
- Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže s vyhodnotením formou
výberového konania len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam.
- Vyhlasovateľ vyhodnotí predložené návrhy prostredníctvom komisie pre posúdenie súťažných
návrhov.
- O výsledku bude informované Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach.
- Vyhlasovateľ oznámi vyhodnotenie OVS uchádzačovi písomnou formou.
9. Všeobecne záväzné právne predpisy dodržiavané pri verejnej obchodnej súťaži:
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
- zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 3/2018
Vo Vrútkach, dňa 11.11.2020
Za vyhlasovateľa: JUDr. J. Rišianová
Príloha č. 1 – vzor súťažného návrhu Kúpnej zmluvy

Návrh Kúpnej zmluvy č.
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v
zmysle § 5 a nasl. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov

(ďalej aj ako „kúpna zmluva“)
Zmluvné strany
1. Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutár:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
štátna príslušnosť:
(ďalej len ako „Predávajúci“)

MESTO VRÚTKY
Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
00647209
2020191716
Mgr. Branislav Zacharides, primátor mesta
VÚB, a.s.
SK04 0200 0000 0000 1172 4362
slovenská

2. Kupujúci:
Právnická osoba
Názov:
...................................................................
Sídlo:
...................................................................
IČO:
...................................................................
DIČ:
...................................................................
Štatutár:
...................................................................
Fyzická osoba
Meno a priezvisko
...................................................................
Trvalý pobyt:
...................................................................
Rodné číslo:
...................................................................
Dátum narodenia
...................................................................
Štátna príslušnosť
...................................................................
(ďalej len „Kupujúci“)
(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na Okresnom úrade Martin,
katastrálnom odbore, nachádzajúce sa v katastrálnom území Vrútky v zastavanom území obce,
zapísaných na liste vlastníctva č. 3130 - byt č. 2, na 1. poschodí bytového domu vo Vrútkach na ulici
Sv. Cyrila a Metoda, so súpisným č. 3422, číslo vchodu: 18, postaveného na pozemku parcela registra
„C“, parc. č. 662/13, v podiele 1/1-ina,
2. Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
bytového domu, na príslušenstve a na pozemku p.č. KN C 662/13, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 398m2 v podiele 6/400 tak ako je to zapísané na Okresnom úrade v Martine, katastrálnom
odbore, nachádzajúci sa v k.ú. Vrútky v zastavanom území obce a zapísaný na liste vlastníctva č.
3130.

Článok II. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je povinnosť Predávajúceho previesť výlučné vlastnícke právo
k nasledovným nehnuteľnostiam na Kupujúceho za podmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve:
•

•

bytu č. 2, na 1. poschodí bytového domu vo Vrútkach na ulici Sv. Cyrila a Metoda,
so súpisným č. 3422, číslo vchodu: 18, postaveného na pozemku parcela registra „C“,
parc. č. 662/13 (ďalej len „bytový dom“), zapísaného na liste vlastníctva č. 3130,
vedenom Okresným úradom Martin, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Vrútky,
obec Vrútky, okres Martin (ďalej len „Byt“) v podiele 1/1,
spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
domu, príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku bytového domu so súpisným
číslom 3422 prináležiaci k Bytu o veľkosti: 6/400, zapísaného na liste vlastníctva č. 3130,
vedenom Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Vrútky,
obec Vrútky, okres Martin (ďalej len „Spoluvlastnícky podiel“)
(Byt a Spoluvlastnícky podiel ďalej spolu aj ako „Nehnuteľnosti“),a povinnosť Kupujúceho zaplatiť
Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za prevod výlučného vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam, v
zmysle tejto kúpnej zmluvy.
2. Predávajúci týmto prehlasuje, že:
•
•
•
•

•
•
•

•

je nespochybniteľným vlastníkom Nehnuteľností,
na Nehnuteľnostiach neviaznu žiadne vecné bremená, dlhy, exekúcie a ani iné ťarchy s
výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v tejto zmluve;
je oprávnený s Nehnuteľnosťami nakladať;
nemá žiadne splatné finančné záväzky vo vzťahu k akýmkoľvek daňovým, colným alebo iným
orgánom štátnej správy a územnej samosprávy, na základe ktorých by na Nehnuteľnostiach
alebo na akejkoľvek ich častiach vznikli, alebo mohli vzniknúť ťarchy;
nemá vedomosť o žiadnych žalobách, súdnych sporoch, nárokoch, procesoch, alebo
konaniach, ktoré by podľa vedomia Predávajúceho hrozili ohľadom Nehnuteľností;
nemá vedomosť, že jeho vlastníctvo k Nehnuteľnostiam je, alebo by mohlo byť sporné alebo
akýmkoľvek spôsobom spochybňované;
neuzavrel a neuzavrie žiadne písomné alebo ústne zmluvy alebo dohody, ktoré by mohli
obmedziť alebo ovplyvniť výkon budúcich vlastníckych práv Kupujúceho, alebo prevod
vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam z Predávajúceho na Kupujúceho;
neposkytol a neposkytne na zmluvnom základe alebo mlčky užívacie práva žiadnej tretej
osobe, nepodpísal a nepodpíše kúpnu zmluvu, resp. zmluvu o prevode vlastníckeho práva k
Nehnuteľnostiam so žiadnou treťou osobou a neudelil a neudelí plnomocenstvo, príkaz ani

•
•
•

mandát žiadnej tretej osobe, aby takúto kúpnu zmluvu alebo iné písomné dojednanie a návrh
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností s treťou osobou podpísala za
Predávajúceho;
všetky dane a poplatky spojené s predmetnými Nehnuteľnosťami, splatné ku dňu podpisu
Preberacieho protokolu v zmysle tejto kúpnej zmluvy, sú uhradené;
Nehnuteľnosti odovzdá Kupujúcemu riadne a v stave spôsobilom na riadne užívanie;
na Nehnuteľnosti neboli uplatnené žiadne nároky podľa osobitných právnych predpisov.

3. Predávajúci týmto ďalej prehlasuje, že na predmetnej Nehnuteľnosti neviaznu iné ťarchy a vecné
bremená ako:
Záložné právo zo zákona č. 182/93 Z.z. na byt a nebytové priestory v prospech Spoločenstva
vlastníkov bytov a nebytových priestorov ul. Sv. Cyrila a Metoda 16, 18 vo Vrútkach
4. Predávajúci touto kúpnou zmluvou predáva Byt vo svojom výlučnom vlastníctve Kupujúcemu v
celosti v podiele 1/1, Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 6/400 a Kupujúci kupuje na základe tejto
kúpnej zmluvy
- Byt každý vo veľkosti 1/1-ina
- Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 6/400,
- Podiel na pozemkoch každý vo veľkosti 1/28-ina do svojho podielového spoluvlastníctva za
dohodnutú kúpnu cenu vo výške ....................,- EUR (slovom: ................................... eur) za
podmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve.

Článok III. Popis a rozloha Bytu
1. Byt pozostáva z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva.
2. Príslušenstvom Bytu je: kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC, špajza a pivnica – umiestnená v suteréne
domu.
3. Súčasťou Bytu je jeho vnútorné vybavenie a to:
• inštalácie rozvodov elektrickej inštalácie od elektromeru, radiátory, rozvody vody / SV a
TUV/, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovanie predmety,
zásuvka STA /zvod spoločnej televíznej antény /,
• zvonček, poštová schránka, kľúče od Bytu, pivnice a vchodu do bytového domu a poštovej
schránky v počte kusov,
4. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 30,14 m2.

Článok IV. Určenie a popis spoločných častí, spoločných zariadení bytového domu,
príslušenstva a nebytových priestorov a úprava práv k zastavanému a priľahlému
pozemku
1. S vlastníctvom Bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení bytového
domu, príslušenstva a nebytových priestorov.
2. Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia,
vchod, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.
3. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: kočikáreň, sušiareň, práčovňa, spoločné terciálne
rozvody pre príjem TV, bleskozvody, vodovodné prípojky, teplonosné prípojky, kanalizačné prípojky,
elektrické prípojky, telefónne prípojky, plynové prípojky, ktoré sú určené na spoločné užívanie
výlučne domu.
4. Predávajúci s Bytom prevádza na Kupujúceho spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach,
spoločných zariadeniach bytového domu a príslušenstve, ktorý prislúcha k Bytu vo veľkosti: 6/400,
zapísaného na liste vlastníctva č. 3130, vedenom Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom,
pre katastrálne územie Vrútky, obec Vrútky, okres Martin

5. S prevodom Bytu je spojený aj prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parcely registra „C“,
parc. č. 662/13, na ktorej sa nachádza bytový dom, ktorého súčasťou je prevádzaný Byt a ktorý
prislúcha k Bytu vo veľkosti: 6/400, zapísaného na liste vlastníctva č. 3130, vedenom Okresným
úradom Martin, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Vrútky, obec Vrútky, okres Martin

Článok V. Technický stav Nehnuteľnosti
1. Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady, poškodenia alebo technický stav Bytu, na
ktorý by mal Kupujúceho upozorniť. Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe ani žiadne takéto
vady vybavenia Bytu, spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu.
2. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto kúpnej zmluvy oboznámil s technickým stavom
Nehnuteľnosti, ktorú kupuje.

Článok VI. Kúpna cena Nehnuteľností a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam –
k Bytu a k Spoluvlastníckemu podielu, v celkovej výške .....................,- EUR (slovom:
................................................................. eur) (ďalej len „Kúpna cena“).
2. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli na nasledovnom spôsobe platby Kúpnej ceny:
Kúpna cena vo výške ...................EUR (slovom: ................................................... tisíc eur) bude
Kupujúcim uhradená z finančných prostriedkov v prospech Predávajúceho na č. účtu SK 04 0200
0000 0000 1172 4362 do 15 dní od zverejnenia zmluvy na webovej stránke mesta. ho a
vlastníckeho práva k predmetu zmluvy na Okresnom úrade Martin, katastrálny odbor. Na tomto
spôsobe platby sa účastníci dohodli, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.
3. V prípade, že Kúpna cena nebude Predávajúcemu zaplatená spôsobom uvedeným vyššie, za
dohodnutých podmienok, Predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť a Zmluvné strany sú povinné
vrátiť si vzájomné poskytnuté plnenia. To isté platí aj v prípade, že by došlo zo strany Kupujúceho
alebo Predávajúceho ku skutočnosti, ktorá bude definitívne a neriešiteľne brániť naplneniu predmetu
tejto kúpnej zmluvy.

Článok VII. Odovzdanie Nehnuteľnosti a Osobitné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri odovzdávaní Nehnuteľnosti bude vyhotovený Preberací protokol.
Preberací protokol bude obsahovať stav všetkých vodomerov, elektromerov, plynomerov, resp. iných
meracích zariadení ku dňu odovzdania a prevzatia Bytu.
2. Predávajúci sa zaväzujú Kupujúcemu odovzdať Nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom, vnútorným
vybavením uvedeným v tejto kúpnej zmluve a všetky kľúče od Bytu a vchodových dverí do bytového
domu, kľúče od poštovej schránky, kľúče od pivnice najneskôr do 3 dní od uhradenia Kúpnej ceny.
Predávajúci vyhlasuje, že si neponechá žiadne kópie akýchkoľvek kľúčov k Nehnuteľnosti.
3. Predávajúci je povinný ku dňu odovzdania Bytu uhradiť všetky poplatky, prípadné nedoplatky za
spotrebu elektrickej energie, plynu, vodné a stočné, prípadne za ďalšie služby spojené s užívaním
Bytu, a to za obdobie až do dňa odovzdania Nehnuteľnosti Kupujúcemu. Predávajúci je povinný ako
prílohu k návrhu na vklad vlastníckeho práva doložiť potvrdenie od správcu bytového domu, že na
Byte neviaznu žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním Bytu a na tvorbe fondu
prevádzky, údržby a opráv. Predávajúci sa svojim podpisom zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu všetku
súčinnosť potrebnú na ohlásenie a uskutočnenie zmeny v osobe odberateľa médií (voda, plyn,

elektrina a pod.) podľa zmlúv uzavretých s jednotlivými dodávateľmi médií najneskôr do 10 dní od
odovzdania Nehnuteľnosti Kupujúcemu.
4. Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje všetky osoby odhlásiť z pobytu na Nehnuteľnosti
do 30 dní odo dňa odovzdania bytu Kupujúcemu.
Predávajúci ďalej zabezpečí, že ku dňu odovzdania Nehnuteľnosti Kupujúcemu, nebude na
Nehnuteľnosti evidované žiadne sídlo ani miesto podnikania žiadnej osoby.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené s overením podpisov na tejto zmluve a základný
poplatok spojený s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša
Kupujúci. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad podá predávajúci.
6. V prípade, že z akýchkoľvek príčin bude prerušený vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností sú zmluvné strany povinné si poskytnúť potrebnú súčinnosť na odstránenie nedostatkov
návrhu na vklad a podať opravu na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor.
7. Ak Okresný úrad v Martine, katastrálny odbor, vyzve Zmluvné strany na odstránenie nedostatkov
podania, resp. tejto zmluvy, tak Zmluvné strany sú povinné vo vzájomnej súčinnosti nedostatky
odstrániť najneskôr do 3 dní od kedy sa to ktorákoľvek zo Zmluvných strán dozvedela. Zmluvné
strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť v rámci konania o povolenie vkladu tejto kúpnej
zmluvy na Okresnom úrade Martin, katastrálny odbor a svojim podpisom na tejto kúpnej zmluve sa
týmto navzájom splnomocňujú na prípadné opravy zrejmých nesprávností v písaní tejto kúpnej
zmluvy v rámci uvedeného konania o povolenie vkladu tejto kúpnej zmluvy na Okresnom úrade v
Martine, katastrálny odbor. Splnomocnenie sa v žiadnom prípade nevzťahuje na opravu iných ako
zrejmých nesprávností, alebo na opravu Článku VI. Kúpna cena Nehnuteľnosti a platobné podmienky.
8. V prípade, že z akýchkoľvek príčin nebude povolený vklad vlastníckeho práva v prospech
Kupujúceho, táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si v takom prípade povinné
bezodkladne vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia.
9. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že do povolenia vkladu vlastníckeho práva Kupujúceho sú
účastníci tejto kúpnej zmluvy v plnom rozsahu viazaní v zmluve prejavenou vôľou.
10. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že zodpovedajú jeden druhému za prípadnú škodu, ak by sa
preukázala nepravdivosť údajov uvedených Predávajúcim alebo Kupujúcim.
11. V prípade, ak sa vyhlásenia Predávajúceho alebo Kupujúceho uvedené v tejto kúpnej zmluve
ukážu ako nepravdivé, vznikne druhej Zmluvnej strane právo na odstúpenie od tejto zmluvy.
12. Odstúpenie od tejto kúpnej zmluvy musí byť urobené písomne s uvedením dôvodu odstúpenia,
inak je neplatné. Táto kúpna zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej
Zmluvnej strane. Doručuje sa na adresu Zmluvnej strany uvedenú v Článku I tejto kúpnej zmluvy.
13. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa bezodkladne informovať o skutočnostiach, ktoré by
mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

Článok VIII. Správa domu
1. Predávajúci oboznámil Kupujúceho so skutočnosťou, že správu domu, v ktorom sa prevádzaný Byt
nachádza, zabezpečuje na základe zmluvy o výkone správy Mestský podnik služieb Vrútky, sv. Cyrila
a Metoda 29, 038 61 Vrútky.

2. Kupujúci vyhlasuje, že podpisom tejto zmluvy zároveň pristupuje k Zmluve o výkone správy bytov
a nebytových priestorov v tomto Bytovom dome. Kupujúci uvedené vyhlasuje v súlade s § 5 ods. 1
písm. g) Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
3. Prílohou návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je vyhlásenie správcu
bytového domu. Vyhlásenie deklaruje, že Predávajúci nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia
spojené s užívaním bytu a na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv.

Článok IX. Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatnými
všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku,
ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.
3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť
vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v tomto prípade nahradiť
neplatné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá účelu neplatného ustanovenia.
4. Zmluvné strany deklarujú svoju vôľu riešiť každý spor z tejto zmluvy prednostne rokovaním a
dohodou. V prípade, že nie je možné spor urovnať dohodou, rozhodne o ich spore súd.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou
súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Podpisy
Zmluvných strán na tejto zmluve musia byť úradne overené.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu, z toho 2
vyhotovenia sú pre príslušný Okresný úrad v Martine, katastrálny odbor, 1 vyhotovenie pre
Kupujúceho, 1 vyhotovenie pre Predávajúceho,

Vo Vrútkach, dňa............................

V...................., dňa...................................

Predávajúci:

Kupujúci:

..........................................................

...................................................................

