Príloha č. 1
k zápisnici z 03. mimoriadneho zasadnutia
OZ v Štiavniku, zo dňa 10.08.2012

UZNESENIA
z 03. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,
konaného dňa 10.08. 2012

Uznesenie č. 139/2012
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
1. schvaľuje
zapisovateľku : Kamilu Šutarovú
overovateľov zápisnice : Vlastimila Červeneca a Petera Vároša
Prítomní poslanci OZ:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Bc. František Harciník, Vároš Peter .
HLASOVANIE:
ZA: Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Bc. František Harciník, Vároš Peter .
PROTI: ZDRŢ. HL.: -

Uznesenie č.140/2012
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
1. schvaľuje
program 03. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku:
P R O G R A M Z A S A D N U T I A:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Schválenie zmluvy o prevode vlastníctva bytu - 4. b.j. /bytový dom 1070/
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Schválenie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na 6 b.j. v polyfunkčnom dome v
Štiavniku.
6. Schválenie nájomnej zmluvy na pozemok pod výstavbu polyfunkčného domu.
7. Schválenie nájomnej zmluvy na miestnu komunikáciu pre LS Štiavnik, s.r.o.
8. Schválenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parc.č. KNC 4021/1 pre Coop Jednota,
s.d.
9. Rozpočtové opatrenia na opravu miestnych komunikácií.
10. Rôzne.
11. Záver.
5.

Prítomní poslanci OZ:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Bc. František Harciník, Vároš Peter .
HLASOVANIE:
ZA: Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Bc. František Harciník, Vároš Peter .
PROTI: ZDRŢ. HL.: -

Uznesenie č. 141/2012
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
1. schvaľuje
Zmluvu o prevode vlastníctva bytu - 4 bj. v bytovom dome 1070 , na pozemku parc.č. CKN
4048/5 v kat. úz. Štiavnik.
Prítomní poslanci OZ:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Bc. František Harciník, Vároš Peter .
HLASOVANIE:
ZA: Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Bc. František Harciník, Vároš Peter .
PROTI : ZDRŢ. : -

Uznesenie č. 142/2012
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
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1. schvaľuje
Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a o úprave ďalších práv a povinností
zmluvných strán /6 bj. v plyfunkčnom dome Štiavnik /.
Prítomní poslanci OZ:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Bc. František Harciník, Vároš Peter .
HLASOVANIE:
ZA: Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Červenec Vlastimil, Bc. Glonek Jozef, Bc.
František Harciník, Vároš Peter .
PROTI: ZDRŢ. HL.: Bavlna Jozef, Ing. Buchtínec Štefan , Fajbík Štefan

Uznesenie č. 143/2012
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
1. schvaľuje
Zmluvu o nájme nehnuteľnosti na pozemok parc.č. KNC 13 - zast. plochy a nádvoria
o výmere 2383 m2 pod výstavbu plyfunkčného domu Štiavnik.
Prítomní poslanci OZ:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Bc. František Harciník, Vároš Peter .
HLASOVANIE:
ZA: Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Červenec Vlastimil, Bc. Glonek Jozef, Bc.
Harciník František, Vároš Peter .
PROTI: ZDRŢ. HL.: Bavlna Jozef, Ing. Buchtínec Štefan , Fajbík Štefan

Uznesenie č. 144/2012
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
1. schvaľuje
Zmluvu o nájme nehnuteľností na miestnu komunikáciu parc.č. KNC 4078/1 3
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zast. plocha /cesta/ o výmere 951 m2 a parc.č. KNC 4078/2 - zast. plocha /cesta/ o výmere
1092 m2 v kat. úz Štiavnik, pre LS Štiavnik, s.r.o.
Prítomní poslanci OZ:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Bc. František Harciník, Vároš Peter .
HLASOVANIE:
ZA: Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Bc. František Harciník, Vároš Peter .
PROTI: ZDRŢ. HL.: -

Uznesenie č. 145/2012
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
1. schvaľuje
Zmluvu o nájme časti pozemku parc.č. KNC 4021/1 v kat. úz Štiavnik, pre Coop
Jednota, s.d.
Prítomní poslanci OZ:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Bc. František Harciník, Vároš Peter .
HLASOVANIE:
ZA: Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Bc. František Harciník, Vároš Peter .
PROTI: ZDRŢ. HL.: -

Uznesenie č. 146/2012
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
1. schvaľuje
Zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2 v zmysle
ustanovenia § 14 ods. 2, písm. c/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
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samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa
priloţeného návrhu:
Rozpočet na
rok 2012
v€
Beţné príjmy

1 858 907

Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet
po 1. Zmene
zo dňa
15.06.2012
v€
2 138 839

Návrh
rozpočtového
opatrenia č. 2

Rozpočet obce
na rok 2012
po 2. zmene
v€

0

2 138 839

340 000

340 000

0

340 000

30 000

0

0

0

2 228 907

2 478 839

0

2 478 839

Rozpočet na
rok 2012
v€
1 625 899

Rozpočet obce
na rok 2012
po 1. zmene
v€
1 779 645

Návrh
rozpočtového
opatrenia č. 2
v€
+ 10 000

Rozpočet obce
na rok 2012
po 2. zmene
v€
1 789 645

408 780

505 548

+ 62 000

567 548

57 068

57 068

0

57 068

2 091747

2 342 261

Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

+ 72 000

2 414 261

Prítomní poslanci OZ:
Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Bc. František Harciník, Vároš Peter .
HLASOVANIE:
ZA: Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Bc. František Harciník, Vároš Peter .
PROTI: ZDRŢ. HL.: -

Uznesenie č. 147/2012
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku
1. berie na vedomie
menovanie Miroslava Vároša, bytom Štiavnik 630 za nového konateľa Pálenice, s.r.o.
Štiavnik.
Prítomní poslanci OZ:
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Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Bc. František Harciník, Vároš Peter .
HLASOVANIE:
ZA: Bavlna Jozef, Mgr. Belková Mária, Botčínec Štefan, Ing. Štefan Buchtínec, Červenec
Vlastimil, Fajbík Štefan, Bc. Glonek Jozef, Bc. František Harciník, Vároš Peter .
PROTI: ZDRŢ. HL.: -

V Štiavniku, 10.08. 2012
...................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce
Overovatelia: Vlastimil Červenec ........................
Peter Vároš

........................
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PREZENČNÁ LISTINA
z 03. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štiavnik,
konaného dňa 10. 08. 2012
_____________________________________________________

1. BAVLNA Jozef

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

2. Mgr. BELKOVÁ Mária

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

3. BOTČINEC Štefan

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

4. Ing. BUCHTÍNEC Štefan

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

5. ČERVENEC Vlastimil

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

6. FAJBÍK Štefan

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

7. Bc. GLONEK Jozef

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

8. Bc. HARCINÍK František

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

9. Mgr. HUJO Peter

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

10. POBIAK Ján

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

11. VÁROŠ Peter

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

Starosta obce:

Ing. Štefan Vároš

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

Kontrolórka obce: Jozefa Šípková

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

Zapisovateľka: Kamila Šutarová

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

Príloha č. 3 – znenie budúcej kúpnej zmluvy

Zmluva

o prevode vlastníctva k bytu
ktorú uzavreli podľa ustanovení § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v ďalej uvedený deň
V.V.Building, s.r.o.
so sídlom Oblúková 32, 917 01 Trnava
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vloţka č. 15268/T
IČO: 36 264 105
IČ DPH: SK 2021875581
bankové spojenie prostredníctvom Prima banka Slovensko, a.s., č.ú. 1116041001/5600
v mene ktorej koná RSDr. Viliam Vítek, konateľ

ako predávajúci na strane jednej
a
Obec Štiavnik
so sídlom Obecný úrad Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik
IČO: 00 321 672
bankové spojenie prostredníctvom VÚB , a.s., č.ú. 23322432/0200
v mene ktorej koná Ing. Štefan Vároš, starosta

ako kupujúci na strane druhej
t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia a predmet prevodu

I.1.

Predávajúci je v okrese Bytča, obec Štiavnik, kat. územie Štiavnik v dome č. súp. 1370, ktorý
je postavený na pozemku KN-C parc. č. 13/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere ..... m2
výlučným vlastníkom
a) 2 -izbového bytu č. 1 o výmere podlahovej plochy 53,52 m2, nachádzajúceho sa na 1.
poschodí, vo vchode číslo 1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a zariadeniach domu [●],
b) 2 -izbového bytu č. 2 o výmere podlahovej plochy 67,40 m2, nachádzajúceho sa na 1.
poschodí, vo vchode číslo 1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a zariadeniach domu [●],
c) 3 -izbového bytu č. 3 o výmere podlahovej plochy 83,73 m2, nachádzajúceho sa na 1.
poschodí, vo vchode číslo 1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a zariadeniach domu [●],

Strana 1 z 7

d) 2 -izbového bytu č. 4 o výmere podlahovej plochy 53,52 m2, nachádzajúceho sa na 2.
poschodí, vo vchode číslo 1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a zariadeniach domu [●],
e) 2 -izbového bytu č. 5 o výmere podlahovej plochy 67,40 m2, nachádzajúceho sa na 2.
poschodí, vo vchode číslo 1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a zariadeniach domu [●],
f) 3 -izbového bytu č. 6 o výmere podlahovej plochy 83,73 m2, nachádzajúceho sa na 2.
poschodí, vo vchode číslo 1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a zariadeniach domu [●],
ďalej len „byty“ alebo „predmet prevodu“.
I.2.

Spoluvlastnícky podiel vlastníka bytov na zastavanom a priľahlom pozemku predstavuje [●].

I.3.

Zastavaným pozemkom je pozemok 13/2, priľahlým pozemkom je pozemok [●] .

I.4.

Vlastnícke právo k predmetu prevodu vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných
častiach a zariadeniach domu je zapísané na LV č. [●], vedenom Katastrálnym úradom
v Ţiline, Správou katastra Bytča pre katastrálne územie Štiavnik.

I.5.

Vlastnícke právo k zastavanému pozemku a priľahlému pozemku je zapísané na LV č. [●],
vedenom Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra Bytča pre katastrálne územie
Štiavnik.

I.6.

Zmluvné strany povaţujú za nesporné, ţe dňa [●] uzavreli zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej
zmluvy a o úprave ďalších práv a povinností zmluvných strán, v ktorej sa, okrem iného,
zaviazali uzatvoriť túto zmluvu (ďalej len „zmluva o zmluve budúcej“). Pokiaľ tak
z ustanovení zmluvy o zmluve budúcej vyplýva, pouţije sa primerane i na vzťahy zmluvných
strán, ktoré sú upravené touto zmluvou.

I.7.

Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k bytom vrátane ich príslušenstva
a vybavenia a prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku, priľahlom
pozemku, spoločných častiach a zariadeniach obytného domu a príslušenstve obytného
domu.

I.8.

Predávajúci prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k bytom a spoluvlastníckym podielom
na zastavanom pozemku, priľahlom pozemku, spoločných častiach a zariadeniach obytného
domu a príslušenstve obytného domu do jeho výlučného vlastníctva. Kupujúci prehlasuje, ţe
predmet prevodu ako je špecifikovaný v tomto článku zmluvy, do svojho výlučného
vlastníctva preberá.

I.9.

Zmluvné strany povaţujú za nesporné, ţe v dome č. súp. 1370, kde sa predmet prevodu
nachádza, sú okrem bytových jednotiek aj nebytové priestory. Záväzne obe prehlasujú, ţe
predmetom prevodu podľa tejto zmluvy nie sú nebytové priestory ani spoluvlastnícke podiely
na spoločných častiach a zariadeniach domu, pozemku a priľahlého pozemku, ktoré
pripadajú na nebytové priestory.
II. Spoločné ustanovenia k predmetu prevodu

II.1.

Zmluvné strany prehlasujú, ţe kaţdý z bytov, ktoré sú predmetom prevodu, pozostáva z
obytných miestností a jeho príslušenstvo je balkón a pivnica.
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II.2.

Celková výmera podlahovej plochy jednotlivých bytov s príslušenstvom je
 byt
 byt
 byt
 byt
 byt
 byt

č.
č.
č.
č.
č.
č.

1
2
3
4
5
6

má
má
má
má
má
má

podlahovú
podlahovú
podlahovú
podlahovú
podlahovú
podlahovú

plochu
plochu
plochu
plochu
plochu
plochu

[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]

m2,
m2,
m2,
m2,
m2,
m2.

II.3.

Vybavením bytu je celá jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, plynu, ústredného
kúrenia, elektroinštalácie, kanalizácie) okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné
uţívanie. K bytu patrí i [poštová schránka, zvonček a hlavná elektrická odbočka bytu
s hlavným istením umiestnená mimo bytu].

II.4.

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, vstup,
závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie
a priečelia.

II.5.

Spoločnými zariadeniami domu sú [kočikáreň, bleskozvod, spoločná TV anténa, teplonosné

II.6.

Súčasťou prevodu je tieţ zariadenie bytov, ktorého súpis je prílohou č. 1 tejto zmluvy.

prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové
domové prípojky, a to aj v prípade, ţe sú umiestnené mimo domu a slúţia výlučne domu,
v ktorom je prevádzaný byt umiestnený].

III. Prehlásenia zmluvných strán
III.1.

Kupujúci prehlasuje, ţe stav prevádzaných nehnuteľnosti je mu dostatočne známy. Súčasne
prehlasuje, ţe si nevymieňuje ţiadne osobitné vlastnosti prevádzaných nehnuteľností a ţe ho
predávajúci neuistil ani o tom, ţe prevádzané nehnuteľnosti určité vlastnosti majú alebo ţe
sú bez vád.

III.2.

Kupujúci sa oboznámil so zmluvou [o spoločenstve vlastníkov bytov / o výkone správy], s jej
obsahom súhlasí, vyhlasuje, ţe k tejto zmluve pristupuje a zaväzuje sa do 5 dní od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu
vlastníckeho práva uzatvoriť [zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov / o výkone správy]
v písomnej forme.

III.3.

Kupujúci prehlasuje, ţe prevádzané nehnuteľnosti kupuje v stave, v akom sa nachádzajú
v deň podpísania tejto zmluvy.

III.4.

Predávajúci prehlasuje, ţe výpisy z listov vlastníctva č. [●] a č. [●] , ktoré sú vedené
Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra Bytča pre katastrálne územie Štiavnik ako aj
všetky doklady, ktorými predávajúci preukazuje svoje vlastnícke právo k prevádzaným
nehnuteľnostiam, zodpovedajú úplne a výstiţne aktuálnemu právnemu stavu nehnuteľností
tak, ako je zapísaný v katastri nehnuteľností.

III.5.

Predávajúci ďalej prehlasuje, ţe prevádzané nehnuteľnosti nie sú ku dňu podpisu tejto
zmluvy zaťaţené vecnými bremenami, záloţnými, nájomnými ani ţiadnymi inými právami v
prospech tretích osôb. Toto prehlásenie neplatí pre záloţnú zmluvu uzatvorenú medzi
predávajúcim a [●], ktorej vklad bol povolený pod č. [●] dňa [●], titulom ktorej je
poskytnutie úverových prostriedkov na výstavbu nehnuteľnosti.
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III.6.

Predávajúci sa zaväzuje, ţe do dňa účinnosti prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho
prevádzané nehnuteľnosti nezaťaţí, nezriadi na nich vecné bremená, záloţné, nájomné ani
iné obdobné práva v prospech tretích osôb.

III.7.

Prílohou tejto zmluvy je vyhlásenie správcu, ţe vlastník bytov, teda predávajúci, nemá
ţiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s uţívaním bytov a na tvorbe fondu
prevádzky, údrţby a opráv. Vyhlásenie správcu je prílohou č. 2 tejto zmluvy.
IV. Kúpna cena

IV.1.

Zmluvné
strany
sa
dohodli
na
kúpnej
cene
267.120,€
(slovom:
dvestošesťdesiatsedemtisícjedenstodvadsať EUR), ktorá suma predstavuje kúpnu cenu za
celý predmet prevodu. Uvedená suma zahŕňa DPH podľa osobitného zákona.

IV.2.

Zmluvné strany prehlasujú, ţe dohodnutá kúpna cena zahŕňa všetky náklady spojené
s výstavbou nehnuteľností, je úplná a konečná.

IV.3.

Predávajúci prehlasuje, ţe v primeranom predstihu pred uzatvorením tejto zmluvy bol
vyrozumený, ţe kupujúci hodlá väčšiu časť kúpnej ceny (v tejto zmluve druhá splátka kúpnej
ceny) uhradiť z úverových zdrojov, o ktoré poţiadal ŠFRB podľa osobitného zákona.
S takýmto postupom kupujúceho predávajúci vopred súhlasil a nemal ani nemá voči nemu
ţiadne výhrady.

IV.4.

Kúpna cena je splatná vo dvoch splátkach nasledovne:
a) prvú splátku kúpnej ceny vo výške [●] je kupujúci povinný zaplatiť v lehote do [●] odo
dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho,
b) druhú splátku kúpnej ceny vo výške [●] je kupujúci povinný zaplatiť v lehote do 15 dní
odo dňa pripísania tejto sumy na účet kupujúceho ako platby poskytnutých úverových
prostriedkov zo ŠFRB.

IV.5.

Zmluvné strany sa dohodli, ţe časť dohodnutej kúpnej ceny, a to sumu vo výške [●] zaplatí
kupujúci v prospech [●] ako splátku úveru, ktorý tento peňaţný ústav poskytol
predávajúcemu na výstavbu predmetu prevodu. Predávajúci sa zaväzuje po vykonaní úhrady
podľa predchádzajúcej vety predloţiť kupujúcemu kvitanciu vystavenú peňaţným ústavom,
ktorý poskytol predávajúcemu úver o zaplatení časti úveru spolu s vyhlásením tohto
peňaţného ústavu (záloţný veriteľ) o súhlase s výmazom záloţného práva, ktoré je zriadené
v jeho prospech z predmetu prevodu. Ak záloţný veriteľ kvitanciu alebo súhlas odmietne
vydať najneskôr v lehote do [●] od úhrady, je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
Pre taký prípad platí, ţe predávajúci je povinný ihneď na výzvu kupujúceho zaplatiť mu
finančné prostriedky, ktoré kupujúci poskytol jemu alebo záloţnému veriteľovi. Finančné
prostriedky je povinný predávajúci zaplatiť spolu s úrokom [●] p.a. Ak finančné prostriedky
nebudú zaplatené v súlade s výzvou kupujúceho, je tento oprávnený u predávajúceho
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške [●] za kaţdý deň omeškania.

IV.6.

Zmluvné strany sa dohodli, ţe na kúpnu cenu vystaví predávajúci pre kupujúceho bez
zbytočného odkladu, najneskôr však do [●] dní od pripísania druhej splátky kúpnej ceny na
účet kupujúceho, riadny účtovný doklad.

IV.7.

Zmluvné strany sa dohodli, ţe ak kupujúci neobdrţí úverové prostriedky zo ŠFRB ani do [●]
odo dňa podpísania tejto zmluvy, má kaţdá zo zmluvných strán právo od tejto zmluvy
odstúpiť. Pri platnom odstúpení od zmluvy sú zmluvné strany povinné navzájom si
vysporiadať finančné nároky.
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V. Odovzdanie predmetu prevodu
V.1.

Vlastnícke právo k prevádzaným nehnuteľnostiam prechádza na kupujúceho dňom
právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu o vklade vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností. Týmto dňom prechádzajú na kupujúceho všetky ďalšie práva a záväzky
spojené s vlastníctvom nehnuteľností, včítane povinnosti uhradiť príslušné dane, dávky a
poplatky s vlastníctvom nehnuteľnosti spojených.

V.2.

Deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v zmysle bodu V.1. je zároveň dohodnutým
dňom prevzatia predmetu prevodu kupujúcim.

V.3.

Odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia je kupujúci povinný platiť náhradu za sluţby
spojené s predmetom prevodu vrátane preddavkov organizáciám, ktoré takéto sluţby
poskytujú. Ku dňu prevzatia sú zmluvné strany povinné urobiť záznam o stave v odbere
elektrickej energie, plynu a vody a poskytnúť si potrebnú súčinnosť pri prihlásení nového
vlastníka.

V.4.

Zmluvné strany sa dohodli, ţe ak dôjde k situácii predpokladanej článkom IV.7. tejto zmluvy,
postup pri odovzdávaní predmetu prevodu sa bude spravovať predchádzajúcim odsekom
tejto zmluvy.
VI. Návrh na vklad

VI.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú v deň podpísania kúpnej zmluvy podpísať aj návrh na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností je predávajúci povinný podať na príslušnej správe katastra do troch dní od
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Uvedené nevylučuje, aby návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností podal kupujúci, a to vtedy, ak predávajúci nedodrţí lehotu
podľa predchádzajúcej vety; ak tak kupujúci urobí, je povinný bezodkladne o tom
informovať predávajúceho.

VI.2.

Správny poplatok spojený s konaním pred správou katastra znášajú zmluvné strany
v polovici. Osvedčenie podpisov na tejto zmluve zabezpečí predávajúci na svoje náklady.

VI.3.

V prípade, ak príslušná správa katastra preruší alebo zastaví konanie o povolení vkladu, sú
zmluvné strany povinné bezodkladne si poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby prekáţku
brániacu povoleniu vkladu čo najskôr odstránili s cieľom dosiahnuť povolenie vkladu
vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy.

VI.4.

V prípade, ţe správa katastra právoplatne rozhodne o zamietnutí návrhu na vklad práv podľa
podmienok tejto zmluvy, táto zmluva sa zrušuje a zmluvné strany sú povinné podľa § 457
Občianskeho zákonníka vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia bez zbytočného odkladu.

VI.5.

S poukázaním na ustanovenia tejto zmluvy, zmluvné strany prehlasujú, ţe nemajú výhrady
voči tomu, aby správa katastra povolila vklad vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy a bol
v katastri nehnuteľností vykonaný pre kat. územie Štiavnik tento zápis:
LV č. [●]
A LV: Stavby
obytný dom so súp. č. [●] na parcele č. [●]
B LV: Byty a nebytové priestory
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byt č. [●],[●] poschodie, vchod č. [●]
Obec Štiavnik, IČO: 00 321 672
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu

podiel 1/1
podiel [●]

byt č. [●],[●] poschodie, vchod č. [●]
Obec Štiavnik, IČO: 00 321 672
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu

podiel 1/1
podiel [●]

byt č. [●],[●] poschodie, vchod č. [●]
Obec Štiavnik, IČO: 00 321 672
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu

podiel 1/1
podiel [●]

byt č. [●],[●] poschodie, vchod č. [●]
Obec Štiavnik, IČO: 00 321 672
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu

podiel 1/1
podiel [●]

byt č. [●],[●] poschodie, vchod č. [●]
Obec Štiavnik, IČO: 00 321 672
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu

podiel 1/1
podiel [●]

byt č. [●],[●] poschodie, vchod č. [●]
Obec Štiavnik, IČO: 00 321 672
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu

podiel 1/1
podiel [●]

C LV: bez tiarch
VII.

Odstúpenie od zmluvy

VII.1.

Okrem iných ustanovení tejto zmluvy je predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak
sa ktorékoľvek prehlásenie alebo záruka, poskytnuté kupujúcim v tejto zmluve, ukáţu ako
nepravdivé alebo zavádzajúce.

VII.2.

Okrem iných ustanovení tejto zmluvy je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak
napriek plneniu povinností zmluvných strán nenadobudne vlastnícke právo k prevádzaným
nehnuteľnostiam v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
VIII.

Hospodárenie s majetkom obce

VIII.1.

Zmluvné strany berú na vedomie, ţe obec Štiavnik je pri nakladaní so svojím majetkom
viazaná ustanoveniami zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zásadami hospodárenia s majetkom obce a ostatnými vnútornými predpismi obce,
upravujúcimi hospodárenie s majetkom obce.

VIII.2.

Obec Štiavnik týmto prehlasuje, ţe obecné zastupiteľstvo obce Štiavnik je oboznámené
s obsahom tejto zmluvy a túto zmluvu, vrátane úkonov smerujúcich k prevodu majetku
obce, odsúhlasilo svojim uznesením č. [●] zo dňa [●] potrebným počtom poslancov
obecného zastupiteľstva hlasov (3/5) a za splnenia všetkých zákonných podmienok.
IX. Záverečné ustanovenia

IX.1.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami.
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IX.2.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých si jeden ponecháva kaţdá zmluvná
strana. Dva rovnopisy sú určené pre potreby katastra nehnuteľností.

IX.3.

Táto zmluva môţe byť menená a doplňovaná len písomnými, riadne očíslovanými a obomi
zmluvnými stranami odsúhlasenými dodatkami.

IX.4.

Vzťahy zmluvných strán zaloţené touto zmluvou, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa
riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

IX.5.

Táto zmluva obsahuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami ohľadne predmetu zmluvy
ku dňu jej podpísania a ruší všetky predchádzajúce dojednania a zmluvy uzatvorené v
akejkoľvek podobe a forme medzi zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú predmetu tejto
zmluvy.

IX.6.

Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôţu byť
oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za
ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného,
neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené
touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré
čo moţno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní
zmluvy.

IX.7.

Ak podľa ustanovení tejto zmluvy má niektorá zo zmluvných strán povinnosť doručiť
písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť vyplýva zmluvnej strane z
právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným listom alebo osobne
zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvná strana
odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto písomnosť bude vrátená
odosielateľovi, bude sa povaţovať za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej odoslania, aj
keď sa adresát o doručovaní nedozvedel.

IX.8.

Zmluvné strany prehlasujú, ţe sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto zmluvy,
túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je
slobodná a váţna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú,
ţe sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ju
podpisujú.

V ______________ dňa ______________

V ______________ dňa ______________

Predávajúci

Kupujúci

__________________________________
V.V.BUILDING, s.r.o.
RSDr. Viliam Vítek, konateľ

__________________________________
Obec Štiavnik
Ing. Štefan Vároš, starosta

Prílohy: 1. súpis zariadenia bytu
2. vyhlásenie správcu
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Z m l u v a

o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
a o úprave ďalších práv a povinností zmluvných strán
ktorú uzavreli v ďalej uvedený deň
V.V.Building, s.r.o.
so sídlom Oblúková 32, 917 01 Trnava
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vloţka č. 15268/T
IČO: 36 264 105
IČ DPH: SK 2021875581
bankové spojenie prostredníctvom Prima banka Slovensko, a.s., č.ú. 1116041001/5600
v mene ktorej koná RSDr. Viliam Vítek, konateľ

ako budúci predávajúci na strane jednej
a
Obec Štiavnik
so sídlom Obecný úrad Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik
IČO: 00 321 672
bankové spojenie prostredníctvom VÚB , a.s., č.ú. 23322432/0200
v mene ktorej koná Ing. Štefan Vároš, starosta obce

ako budúci kupujúci na strane druhej
t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia
I.1.

Budúci predávajúci sa zaväzuje, ţe v lehote najneskôr do [●] zhotoví na vlastné náklady
a vlastné nebezpečenstvo bytový dom, v ktorom bude 6 bytových jednotiek a 4 nebytové
priestory. Bytový dom bude zhotovený v obci Štiavnik, v katastrálnom území Štiavnik na
pozemku KN-C parc. č. 13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2383 m2, ktorý je
Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra Bytča zapísaný na liste vlastníctva č. 2741
ako výlučné vlastníctvo budúceho kupujúceho. Projektová dokumentácia bytového domu
(ďalej len „PD“) a záväzný rozpočet na zhotovenie bytového domu s kalkuláciou ceny bytu
tvoria neoddeliteľné prílohy č. 1 (PD) a prílohu č. 2 (záväzný rozpočet a kalkulácia ceny bytu
v zmysle bodu I.2.) tejto zmluvy. Stavebníkom a vlastníkom stavby bude budúci predávajúci.
Budúci predávajúci sa zaväzuje výstavbu ukončiť zabezpečením vydania rozhodnutia
o uţívaní stavby, rozhodnutia o pridelení čísla súpisného a zapísaním stavby do katastra
nehnuteľností tak, ţe zápisy budú pre jednotlivé bytové jednotky a nebytové priestory
v podiele 1/1 s tým, ţe súčasťou zápisu budú aj spoluvlastnícke podiely na spoločných
častiach a zariadeniach domu. Povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je povinný budúci
predávajúci zabezpečiť v lehote dohodnutej na zhotovenie stavby, najneskôr do [●].

I.2.

V bytovom dome sa budú nachádzať

a) byty
 2-izbový byt č. 1, umiestnený na 1. poschodí, vo vchode číslo 1 o výmere podlahovej
plochy 53,52 m2, (ďalej len „byt“)
 2-izbový byt č. 2, umiestnený na 1. poschodí, vo vchode číslo 1, o výmere podlahovej
plochy 67,40 m2, (ďalej len „byt“)
 3-izbový byt č. 3, umiestnený na 1. poschodí, vo vchode číslo 1, o výmere podlahovej
plochy 83,73 m2, (ďalej len „byt“)
 2-izbový byt č. 4, umiestnený na 2. poschodí, vo vchode číslo 1, o výmere podlahovej
plochy 53,52 m2, (ďalej len „byt“)
 2-izbový byt č. 5, umiestnený na 2. poschodí, vo vchode číslo 1, o výmere podlahovej
plochy 67,40 m2, (ďalej len „byt“)
 3-izbový byt č. 6, umiestnený na 2. poschodí, vo vchode číslo 1, o výmere podlahovej
plochy 83,73 m2, (ďalej len „byt“)

b) nebytové priestory
 priestor č. 1, umiestnený na prízemí, vo vchode číslo 2, o výmere podlahovej plochy
42,31 m2, (ďalej len „nebytový priestor“)
 priestor č. 2, umiestnený na prízemí, vo vchode číslo 3, o výmere podlahovej plochy
28,70 m2, (ďalej len „nebytový priestor“)
 priestor č. 3, umiestnený na prízemí, vo vchode číslo 4 o výmere podlahovej plochy 73,57
m2, (ďalej len „nebytový priestor“)
 priestor č. 4, umiestnený na prízemí, vo vchode číslo 5, o výmere podlahovej plochy
50,13 m2, (ďalej len „nebytový priestor“)
I.3.

Obytný dom, a teda i byt, bude pripojený na rozvod vody, kanalizáciu, verejný plynovod
a elektrickú sieť so samostatnými meraniami podľa PD. Vybavenie bytu v rozsahu „štandard“
je popísané v PD. Obytný dom bude zhotovený v úplnom súlade s PD.

I.4.

Dohodnuté je, ţe zmluvné strany uzatvoria v lehote uvedenej ďalej v tejto zmluve kúpnu
zmluvu, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k bytom v zmysle článku I.2.
písm. a) tejto zmluvy vrátane ich príslušenstva a vybavenia, spoločne so spoluvlastníckymi
podielmi na spoločných častiach a zariadeniach domu a príslušenstve domu. Výslovne sa
dodáva, ţe predmetom budúceho prevodu v prospech budúceho kupujúceho nebudú
nebytové priestory (článok I.2. písm. b) tejto zmluvy).

I.5.

Zmluvné strany sa dohodli, ţe ak v deň povinnosti uzatvoriť kúpnu zmluvu vlastníkom
(spoluvlastníkom) pozemku, na ktorom bude bytový dom v zmysle bodu I.1. postavený resp.
priľahlého pozemku
I.5.1.

bude budúci predávajúci povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu podľa tejto zmluvy
vzťahuje aj na zodpovedajúci spoluvlastnícky podiel na zastavanom resp. priľahlom
pozemku

I.5.2.

nebude budúci predávajúci, má tento povinnosť predloţiť spolu s inými dokladmi, ku
ktorých predloţeniu ho táto zmluva zaväzuje aj zmluvu alebo iný doklad, z ktorého
vyplýva pre budúceho predávajúceho právo postaviť na dotknutom pozemku stavbu
a stavbu uţívať.
II. Lehota na uzatvorenie zmluvy

II.1.

Na uzatvorenie kúpnej zmluvy je povinný budúceho kupujúceho vyzvať písomne budúci
predávajúci s tým, ţe k písomnej výzve bude pripojený doklad o zápise stavby (bytových
jednotiek) na novozaloţený list vlastníctva vedený Správou katastra Bytča pre kat. územie
Štiavnik.

II.2.

Zmluvné strany sa dohodli, ţe výzvu v zmysle predchádzajúceho odseku je budúci
predávajúci povinný doručiť budúcemu kupujúcemu najneskôr do 15 dní odo dňa uplynutia
lehoty určenej v čl. I.1. tejto zmluvy.

II.3.

Zmluvné strany sa zaväzujú kúpnu zmluvu uzatvoriť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia
písomnej výzvy budúceho predávajúceho budúcemu kupujúcemu; záväzok budúceho
kupujúceho uzatvoriť zmluvu je však podmienený priloţením dokladu v zmysle čl. II.1. tejto
zmluvy.

II.4.

Pre prípad, ţe budúci predávajúci nedoručí budúcemu kupujúcemu výzvu na uzatvorenie
kúpnej zmluvy vrátane predpokladaného dokladu ani do 15 dní od uplynutia lehoty v zmysle
čl. II.2. tejto zmluvy, je budúci kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a kúpnu zmluvu
neuzatvoriť.

II.5.

Dohodlo sa tieţ, ţe za kaţdý deň omeškania sa s doručením riadnej výzvy na uzatvorenie
kúpnej zmluvy, je povinný zaplatiť budúci predávajúci budúcemu kupujúcemu zmluvnú
pokutu vo výške [●] €.

II.6.

Zmluvnú pokutu vo výške určenej v čl. II.5. tejto zmluvy je povinná zmluvná strana uhradiť
druhej zmluvnej strane, ak nedodrţí lehotu stanovenú v čl. II.3. tejto zmluvy.
III. Kúpna cena

III.1.

Zmluvné strany sa dohodli, ţe za celý predmet prevodu, t.j. za 6 bytových jednotiek vrátane
podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu je povinný zaplatiť budúci kupujúci
kúpnu cenu 267.120,- €; táto suma zahrňuje DPH podľa osobitného zákona.

III.2.

Podmienky splatnosti kúpnej ceny sú určené v kúpnej zmluve. Kúpna zmluva zároveň
stanovuje postup v prípade, ţe kúpna cena nebude zaplatená dohodnutým spôsobom.

III.3.

Budúci predávajúci prehlasuje, ţe je uzrozumený s tým, ţe budúci kupujúci hodlá kúpnu
cenu zaplatiť z prostriedkov úveru zo ŠFRB. Budúci kupujúci sa zaväzuje o úver ţiadať
spôsobom určeným príslušným zákonom za dodrţania podmienok, ktoré zákon stanovuje.

III.4.

Zmluvné strany povaţujú za nesporné, ţe kúpna cena dohodnutá v čl. III.1. tejto zmluvy
nezohľadňuje prípadné vlastníctvo pozemku. Pre prípad, ţe predmetom prevodu bude aj
pozemok (spoluvlastnícky podiel), kúpna cena sa dohodne osobitne.

IV. Kúpna zmluva
IV.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe v prípade, ţe budú splnené podmienky stanovené touto
zmluvou, uzatvoria kúpnu zmluvu v znení, ktoré je prílohou č. 3 tejto zmluvy.

IV.2.

Budúci predávajúci sa zaväzuje, ţe v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy nebude predmet
prevodu zaťaţený právami tretích osôb. Budúci kupujúci je uzrozumený, ţe na predmete
prevodu bude (môţe) viaznuť záloţné právo financujúcej banky s tým, ţe zrušenie záloţného
práva sa bude realizovať vo vzájomnej súčinnosti zmluvných strán tak, aby kúpna cena bola
prednostne pouţitá na splatenie úveru poskytnutého budúcemu predávajúcemu, ktorého
prostriedky tento pouţil výlučne a prednostne na výstavbu predmetu prevodu.

IV.3.

Pre prípad, ţe budúcim kupujúcim zaplatená kúpna cena nebude postačovať na úhradu
úveru prevzatého budúcim predávajúcim, je budúci kupujúci oprávnený od tejto zmluvy
odstúpiť so súčasným odstúpením od kúpnej zmluvy.

IV.4.

Zmluvné strany sa dohodli, ţe návrh na vklad vlastníckeho práva podajú spoločne v deň
podpísania kúpnej zmluvy.

V. Hospodárenie s majetkom obce
V.1.

Zmluvné strany berú na vedomie, ţe obec Štiavnik je pri nakladaní so svojím majetkom
viazaná ustanoveniami zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zásadami hospodárenia s majetkom obce a ostatnými vnútornými predpismi obce,
upravujúcimi hospodárenie s majetkom obce.

V.2.

Obec Štiavnik týmto prehlasuje, ţe obecné zastupiteľstvo Obce Štiavnik je oboznámené
s obsahom tejto zmluvy ako aj s obsahom budúcich zmlúv, ktoré majú byť uzatvorené na
základe tejto zmluvy, a tieto zmluvy vrátane úkonov smerujúcich k prevodu majetku obce
a nájmu majetku obce, odsúhlasilo svojim uznesením č. 142/2012 zo dňa 10.08.2012
potrebným počtom hlasov poslancov obecného zastupiteľstva a za splnenia všetkých
zákonných podmienok.
VI. Prechod a postúpenie práv a povinností

VI.1.

Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a zo zmlúv, ktoré budú na
základe tejto zmluvy uzatvorené, prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.

VI.2.

Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a zo zmlúv, ktoré budú na
základe tejto zmluvy uzatvorené moţno previesť na tretie osoby len s predchádzajúcim
písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.

VI.3.

Zmluvné strany sa dohodli, ţe pohľadávky, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou a so
zmluvami, ktoré budú na základe tejto zmluvy uzatvorené, nie je moţné postúpiť tretím
osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
VII.

VII.1.

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

VII.2.

Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých kaţdý má účinnosť originálu,
a z ktorých kaţdá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.

VII.3.

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 3 zmluvy, ktorá predstavuje znenie kúpnej
zmluvy, ktorú zmluvné strany uzatvoria pri splnení podmienok predpokladaných touto
zmluvou.

VII.4.

Táto zmluva môţe byť menená a doplňovaná len písomnými, riadne očíslovanými a všetkými
zmluvnými stranami odsúhlasenými dodatkami.

VII.5.

Vzťahy zmluvných strán zaloţené touto zmluvou, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa
riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

VII.6.

Táto zmluva obsahuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami ohľadne predmetu zmluvy
ku dňu jej podpísania a ruší všetky predchádzajúce dojednania a zmluvy uzatvorené v
akejkoľvek podobe a forme medzi zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú predmetu tejto
zmluvy.

VII.7.

Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôţu byť
oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za
ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného,
neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené
touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré
čo moţno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní
zmluvy.

VII.8.

Ak podľa ustanovení tejto zmluvy má niektorá zo zmluvných strán povinnosť doručiť
písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť vyplýva zmluvnej strane z
právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným listom alebo osobne
zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvná strana
odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto písomnosť bude vrátená
odosielateľovi, bude sa povaţovať za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej odoslania, aj
keď sa adresát o doručovaní nedozvedel.

VII.9.

Zmluvné strany prehlasujú, ţe sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto zmluvy,
túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je
slobodná a váţna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú,
ţe sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ju
podpisujú.

V ______________ dňa ______________

__________________________________
V.V.BUILDING, s.r.o.
RSDr. Viliam Vítek, konateľ spoločnosti

Prílohy: 1.
2.
3.

__________________________________
Obec Štiavnik
Ing. Štefan Vároš, starosta obce

projektová dokumentácia obytného domu a bytu
záväzný rozpočet na zhotovenie obytného domu
znenie budúcej kúpnej zmluvy

Zmluva

o prevode vlastníctva k bytu

ktorú uzavreli podľa ustanovení § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v ďalej uvedený deň
V.V.Building, s.r.o.
so sídlom Oblúková 32, 917 01 Trnava
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vloţka č. 15268/T
IČO: 36 264 105
IČ DPH: SK 2021875581
bankové spojenie prostredníctvom Prima banka Slovensko, a.s., č.ú. 1116041001/5600
v mene ktorej koná RSDr. Viliam Vítek, konateľ

ako predávajúci na strane jednej
a
Obec Štiavnik
so sídlom Obecný úrad Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik
IČO: 00 321 672
bankové spojenie prostredníctvom VÚB , a.s., č.ú. 23322432/0200
v mene ktorej koná Ing. Štefan Vároš, starosta

ako kupujúci na strane druhej
t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia a predmet prevodu
I.1.

Predávajúci je v okrese Bytča, obec Štiavnik, kat. územie Štiavnik v dome č. súp. 1070, ktorý
je postavený na pozemku KN-C parc. č. 4048/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 351
m2 výlučným vlastníkom
a) 1 -izbového bytu č. 13 o výmere podlahovej plochy 26,29 m2, nachádzajúceho sa na 4.
poschodí, vo vchode číslo 1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a zariadeniach domu,
b) 2 -izbového bytu č. 14 o výmere podlahovej plochy 49,41 m2, nachádzajúceho sa na 4.
poschodí, vo vchode číslo 1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a zariadeniach domu,
c) 2 -izbového bytu č. 15 o výmere podlahovej plochy 45,63 m2, nachádzajúceho sa na 4.
poschodí, vo vchode číslo 1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
a zariadeniach domu,
d) 2 -izbového bytu č. 16 o výmere podlahovej plochy 40,7 m2, nachádzajúceho sa na 4.
poschodí, vo vchode číslo 1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach
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a zariadeniach domu,
ďalej len „byty“ alebo „predmet prevodu“.
I.2.

Vlastnícke právo k predmetu prevodu vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných
častiach a zariadeniach domu je zapísané na LV č. 8091, vedenom Katastrálnym úradom
v Ţiline, Správou katastra Bytča pre katastrálne územie Štiavnik.

I.3.

Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k bytom vrátane ich príslušenstva
a vybavenia a prevod spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach
obytného domu a príslušenstve obytného domu.

I.4.

Predávajúci prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k bytom a spoluvlastníckym podielom
na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu a príslušenstve obytného domu do
jeho výlučného vlastníctva. Kupujúci prehlasuje, ţe predmet prevodu ako je špecifikovaný
v tomto článku zmluvy, do svojho výlučného vlastníctva preberá.

I.5.

Zmluvné strany povaţujú za nesporné, ţe v deň podpísania tejto zmluvy je kupujúci zapísaný
ako vlastník podielu 1/1 rozstavaného bytu
 č. 13 so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu
8278/79481 a
 č. 14 so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu
7227/79481,
ktorých prestavbou vznikli byty, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Stavebné povolenie vydal
predávajúcemu Obec Hvozdnica, stavebný úrad dňa 01.06.2012 pod číslom 77/2012
a kolaudačné rozhodnutie na byty vydal predávajúcemu [●] dňa [●] pod číslom [●]

II. Spoločné ustanovenia k predmetu prevodu
II.1.

Zmluvné strany prehlasujú, ţe jednotlivé byty pozostávajú z nasledovných častí:
 byt č. 13 - zádverie o výmere 3,59 m2, kúpeľňa + WC o výmere 4,1 m2, kuchyňa +
obývacia izba o výmere 18,6 m2
 byt č. 14 - zádverie o výmere 2,88 m2, kúpeľňa + WC o výmere 4,76 m2, izba o výmere
12,27 m2, kuchyňa + obývacia izba o výmere 24,2 m2, logia o výmere 5,3
m2
 byt č. 15 - zádverie o výmere 1,86 m2, kúpeľňa + WC o výmere 4,91 m2, izba
o výmere 12,38 m2, kuchyňa + obývacia izba o výmere 21,18 m2, logia
o výmere –5,3 m2
 byt č. 16 - zádverie o výmere 2,63 m2, kúpeľňa + WC o výmere 3,82 m2, izba
o výmere 10,4 m2, kuchyňa + obývacia izba o výmere 23,85 m2.

II.2.

Vybavením bytu je celá jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, plynu, ústredného
kúrenia, elektroinštalácie, kanalizácie) okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné
uţívanie. K bytu patrí i [poštová schránka, zvonček a hlavná elektrická odbočka bytu
s hlavným istením umiestnená mimo bytu].

II.3.

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, vstup,
závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie
a priečelia.
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II.4.

Spoločnými zariadeniami domu sú [ kotolňa, bleskozvod, spoločná TV anténa, vodovodné,

II.5.

Súčasťou prevodu je tieţ zariadenie bytov, ktorého súpis je prílohou č. 1 tejto zmluvy.

kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, a to aj v prípade, ţe sú
umiestnené mimo domu a slúţia výlučne domu, v ktorom je prevádzaný byt umiestnený].

III. Prehlásenia zmluvných strán
III.1.

Kupujúci prehlasuje, ţe stav prevádzaných nehnuteľnosti je mu dostatočne známy. Súčasne
prehlasuje, ţe si nevymieňuje ţiadne osobitné vlastnosti prevádzaných nehnuteľností a ţe ho
predávajúci neuistil ani o tom, ţe prevádzané nehnuteľnosti určité vlastnosti majú alebo ţe
sú bez vád.

III.2.

Kupujúci sa oboznámil so zmluvou [o spoločenstve vlastníkov bytov / o výkone správy], s jej
obsahom súhlasí, vyhlasuje, ţe k tejto zmluve pristupuje a zaväzuje sa do 5 dní od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu
vlastníckeho práva uzatvoriť [zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov / o výkone správy]
v písomnej forme.

III.3.

Kupujúci prehlasuje, ţe prevádzané nehnuteľnosti kupuje v stave, v akom sa nachádzajú
v deň podpísania tejto zmluvy.

III.4.

Predávajúci prehlasuje, ţe výpis z listu vlastníctva č. 8091, ktorý je vedený Katastrálnym
úradom v Ţiline, Správou katastra Bytča pre katastrálne územie Štiavnik ako aj všetky
doklady, ktorými predávajúci preukazuje svoje vlastnícke právo k prevádzaným
nehnuteľnostiam, zodpovedajú úplne a výstiţne aktuálnemu právnemu stavu nehnuteľností
tak, ako je zapísaný v katastri nehnuteľností.

III.5.

Predávajúci ďalej prehlasuje, ţe prevádzané nehnuteľnosti nie sú ku dňu podpisu tejto
zmluvy zaťaţené vecnými bremenami, záloţnými, nájomnými ani ţiadnymi inými právami v
prospech tretích osôb.

III.6.

Predávajúci sa zaväzuje, ţe do dňa účinnosti prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho
prevádzané nehnuteľnosti nezaťaţí, nezriadi na nich vecné bremená, záloţné, nájomné ani
iné obdobné práva v prospech tretích osôb.

III.7.

Prílohou tejto zmluvy je vyhlásenie správcu, ţe vlastník bytov, teda predávajúci, nemá
ţiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s uţívaním bytov a na tvorbe fondu
prevádzky, údrţby a opráv. Vyhlásenie správcu je prílohou č. 2 tejto zmluvy.

IV. Kúpna cena
IV.1.

Zmluvné
strany
sa
dohodli
na
kúpnej
cene
144.206,€
(slovom:
jedenstoštyridsaťštyritisícdvestošesť EUR), ktorá suma predstavuje kúpnu cenu za celý
predmet prevodu. Uvedená suma zahŕňa DPH podľa osobitného zákona.

IV.2.

Zmluvné strany prehlasujú, ţe dohodnutá kúpna cena zahŕňa všetky náklady spojené
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s výstavbou nehnuteľností, je úplná a konečná.
IV.3.

Predávajúci prehlasuje, ţe v primeranom predstihu pred uzatvorením tejto zmluvy bol
vyrozumený, ţe kupujúci hodlá väčšiu časť kúpnej ceny (v tejto zmluve druhá splátka kúpnej
ceny) uhradiť z úverových zdrojov, o ktoré poţiadal ŠFRB podľa osobitného zákona.
S takýmto postupom kupujúceho predávajúci vopred súhlasil a nemal ani nemá voči nemu
ţiadne výhrady.

IV.4.

Kúpna cena je splatná vo dvoch splátkach nasledovne:
a) prvú splátku kúpnej ceny vo výške 28.841,20 €, čo predstavuje 20 % kúpnej ceny,
kupujúci uţ ku dňu spísania tejto zmluvy zaplatil, čo predávajúci záväzne potvrdzuje,
b) druhú splátku kúpnej ceny vo výške 115.364,80 €, čo prestavuje 80 % kúpnej ceny, je
kupujúci povinný zaplatiť v lehote do 14 dní odo dňa pripísania tejto sumy na účet
kupujúceho ako platby poskytnutých úverových prostriedkov zo ŠFRB.

IV.5.

Zmluvné strany sa dohodli, ţe na kúpnu cenu vystaví predávajúci pre kupujúceho bez
zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od pripísania druhej splátky kúpnej ceny na
účet kupujúceho, riadny účtovný doklad.

IV.6.

Zmluvné strany sa dohodli, ţe ak kupujúci neobdrţí úverové prostriedky zo ŠFRB ani do
31.12.2012, má kaţdá zo zmluvných strán právo od tejto zmluvy odstúpiť. Pri platnom
odstúpení od zmluvy sú zmluvné strany povinné navzájom si vysporiadať finančné nároky.

V. Odovzdanie predmetu prevodu
V.1.

Vlastnícke právo k prevádzaným nehnuteľnostiam prechádza na kupujúceho dňom
právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu o vklade vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností. Týmto dňom prechádzajú na kupujúceho všetky ďalšie práva a záväzky
spojené s vlastníctvom nehnuteľností, včítane povinnosti uhradiť príslušné dane, dávky a
poplatky s vlastníctvom nehnuteľnosti spojených.

V.2.

Deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v zmysle bodu V.1. je zároveň dohodnutým
dňom prevzatia predmetu prevodu kupujúcim.

V.3.

Odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia je kupujúci povinný platiť náhradu za sluţby
spojené s predmetom prevodu vrátane preddavkov organizáciám, ktoré takéto sluţby
poskytujú. Ku dňu prevzatia sú zmluvné strany povinné urobiť záznam o stave v odbere
elektrickej energie, plynu a vody a poskytnúť si potrebnú súčinnosť pri prihlásení nového
vlastníka.

V.4.

Zmluvné strany sa dohodli, ţe ak dôjde k situácii predpokladanej článkom IV.6. tejto zmluvy,
postup pri odovzdaní predmetu prevodu sa bude spravovať predchádzajúcim odsekom tejto
zmluvy.
VI. Návrh na vklad

VI.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú v deň podpísania kúpnej zmluvy podpísať aj návrh na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností je predávajúci povinný podať na príslušnej správe katastra do troch dní od
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nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Uvedené nevylučuje, aby návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností podal kupujúci, a to vtedy, ak predávajúci nedodrţí lehotu
podľa predchádzajúcej vety; ak tak kupujúci urobí, je povinný bezodkladne o tom
informovať predávajúceho.
VI.2.

Správny poplatok spojený s konaním pred správou katastra znášajú zmluvné strany
v polovici. Osvedčenie podpisov na tejto zmluve zabezpečí predávajúci na svoje náklady.

VI.3.

V prípade, ak príslušná správa katastra preruší alebo zastaví konanie o povolení vkladu, sú
zmluvné strany povinné bezodkladne si poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby prekáţku
brániacu povoleniu vkladu čo najskôr odstránili s cieľom dosiahnuť povolenie vkladu
vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy.

VI.4.

V prípade, ţe správa katastra právoplatne rozhodne o zamietnutí návrhu na vklad práv podľa
podmienok tejto zmluvy, táto zmluva sa zrušuje a zmluvné strany sú povinné podľa § 457
Občianskeho zákonníka vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia bez zbytočného odkladu.

VI.5.

S poukázaním na ustanovenia tejto zmluvy, zmluvné strany prehlasujú, ţe nemajú výhrady
voči tomu, aby správa katastra povolila vklad vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy a bol
v katastri nehnuteľností vykonaný pre kat. územie Štiavnik tento zápis:
LV č. 8091
A LV: Stavby
obytný dom so súp. č. 1070 na parcele č. 4048/5
B LV: Byty a nebytové priestory
byt č. 13, 4. poschodie, vchod č. 1
Obec Štiavnik, IČO: 00 321 672
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu

podiel 1/1

byt č. 14, 4. poschodie, vchod č. 1
Obec Štiavnik, IČO: 00 321 672
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu

podiel 1/1

byt č. 15, 4. poschodie, vchod č. 1
Obec Štiavnik, IČO: 00 321 672
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu

podiel 1/1

byt č. 16, 4 poschodie, vchod č.1
Obec Štiavnik, IČO: 00 321 672
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu

podiel 1/1

C LV: bez tiarch
za súčasného výmazu vlastníctva obce Štiavnik rozostavaného bytu č. 13 a spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 8278/79481 a rozostavaného bytu č. 14
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 7227/79481.
VII.
VII.1.

Odstúpenie od zmluvy

Okrem iných ustanovení tejto zmluvy je predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak
sa ktorékoľvek prehlásenie alebo záruka, poskytnuté kupujúcim v tejto zmluve, ukáţu ako
nepravdivé alebo zavádzajúce.
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VII.2.

Okrem iných ustanovení tejto zmluvy je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak
napriek plneniu povinností zmluvných strán nenadobudne vlastnícke právo k prevádzaným
nehnuteľnostiam v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

VIII.

Hospodárenie s majetkom obce

VIII.1.

Zmluvné strany berú na vedomie, ţe obec Štiavnik je pri nakladaní so svojím majetkom
viazaná ustanoveniami zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zásadami hospodárenia s majetkom obce a ostatnými vnútornými predpismi obce,
upravujúcimi hospodárenie s majetkom obce.

VIII.2.

Obec Štiavnik týmto prehlasuje, ţe obecné zastupiteľstvo obce Štiavnik je oboznámené
s obsahom tejto zmluvy a túto zmluvu, vrátane úkonov smerujúcich k prevodu majetku
obce, odsúhlasilo svojim uznesením č. 141/2012 zo dňa 10.08.2012 potrebným počtom
poslancov obecného zastupiteľstva a za splnenia všetkých zákonných podmienok.

IX. Záverečné ustanovenia
IX.1.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami.

IX.2.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých si jeden ponecháva kaţdá zmluvná
strana. Dva rovnopisy sú určené pre potreby katastra nehnuteľností.

IX.3.

Táto zmluva môţe byť menená a doplňovaná len písomnými, riadne očíslovanými a obomi
zmluvnými stranami odsúhlasenými dodatkami.

IX.4.

Vzťahy zmluvných strán zaloţené touto zmluvou, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa
riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

IX.5.

Táto zmluva obsahuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami ohľadne predmetu zmluvy
ku dňu jej podpísania a ruší všetky predchádzajúce dojednania a zmluvy uzatvorené v
akejkoľvek podobe a forme medzi zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú predmetu tejto
zmluvy.

IX.6.

Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôţu byť
oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za
ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného,
neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené
touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré
čo moţno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní
zmluvy.

IX.7.

Ak podľa ustanovení tejto zmluvy má niektorá zo zmluvných strán povinnosť doručiť
písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť vyplýva zmluvnej strane z
právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným listom alebo osobne
zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvná strana
odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto písomnosť bude vrátená
odosielateľovi, bude sa povaţovať za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej odoslania, aj
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keď sa adresát o doručovaní nedozvedel.
IX.8.

Zmluvné strany prehlasujú, ţe sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto zmluvy,
túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je
slobodná a váţna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú,
ţe sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ju
podpisujú.

V _____________ dňa _________

Predávajúci :

_____________________________
V.V.BUILDING, s.r.o.
RSDr. Viliam Vítek, konateľ

V _____________ dňa __________

Kupujúci :

_________________________________
Obec Štiavnik
Ing. Štefan Vároš, starosta obce

Prílohy: 1. súpis zariadenia bytu
2. vyhlásenie správcu
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Z m l u v a

o nájme nehnuteľnosti
ktorú uzavreli podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v ďalej uvedený deň
Obec Štiavnik
so sídlom Obecný úrad Štiavnik, Štiavnik č. 1350, 013 55 Štiavnik,
IČO: 00 321 672
DIČ: 2020618567
bankové spojenie prostredníctvom VÚB, a.s., č. ú. 23322432/0200
v mene ktorej koná Ing. Štefan Vároš, starosta obce

ako prenajímateľ na strane jednej
a
V.V.Building, s.r.o.
so sídlom Oblúková 32, 917 01 Trnava
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vloţka č. 15268/T
IČO: 36 264 105
IČ DPH: SK 2021875581
bankové spojenie prostredníctvom Prima banka Slovensko, a.s., č.ú. 1116041001/5600
v mene ktorej koná RSDr. Viliam Vítek

ako nájomca na strane druhej
t a k t o :

I. Predmet zmluvy
I.1.

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku KN-C parc. č. 13 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2 383 m2, ktorý je Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra
Bytča pre katastrálne územie Štiavnik zapísaný na liste vlastníctva č. 2741 (ďalej len
„predmet nájmu“).

I.2.

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu v celosti na dočasné uţívanie za
podmienok stanovených v tejto zmluve a nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi
dohodnuté nájomné.

I.3.

Predmet nájmu je podrobne špecifikovaný na výpise z LV č. 2741, kat. úz. Štiavnik, kópii
katastrálnej mapy a fotodokumentácii predmetu nájmu v stave ku dňu odovzdania
nájomcovi, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
II. Účel nájmu

II.1.

Zmluvné strany povaţujú za nesporné, ţe na základe zmluvy o zmluve budúcej zo dňa
10.08.2012 uzatvorenej medzi prenajímateľom ako budúcim kupujúcim a nájomcom ako
budúcim predávajúcim, sa nájomca zaviazal na predmete nájmu v obci Štiavnik,
katastrálnom území Štiavnik postaviť stavbu - dom, v ktorej sa bude nachádzať 6 bytových
jednotiek a 4 nebytové jednotky (ďalej ako „dom“) a následne vlastnícke právo k 6 bytovým
jednotkám vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach domu
previesť na obec (prenajímateľa), v ďalšom len „osobitná zmluva“.
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II.2.

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu na dočasné uţívanie za účelom výstavby
domu v zmysle čl. II.1. tejto zmluvy (ďalej len „dom“).

II.3.

Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu uţívať výlučne na účel dohodnutý v tejto zmluve a za
podmienok stanovených touto zmluvou.
III. Doba nájmu

III.1.

Nájom sa uzatvára na dobu určitú.

III.2.

Nájom bude trvať od 01.09.2012 počas celej doby výstavby domu aţ do odkúpenia
skolaudovaných bytových jednotiek prenajímateľom, najneskôr však do 31.12.2013.
IV. Nájomné

IV.1.

Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné jednorazovo za celú dobu
nájmu vo výške 1,00 EUR (slovom: jedno euro).

IV.2.

Nájomca je povinný zaplatiť nájomné pri podpise tejto zmluvy, pričom zmluvné strany
podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, ţe prenajímateľ od nájomcu nájomné v dohodnutej výške
v celosti prijal.

IV.3.

Zmluvné strany sa dohodli, ţe pokiaľ nedôjde k výstavbe alebo riadnemu dokončeniu domu,
prenajímateľ je oprávnený účtovať nájomcovi nájomné obvyklé v čase uzatvorenia tejto
zmluvy, a to za celú dobu trvania nájmu, bez ohľadu na zaplatenie nájomného podľa bodu
IV.1 tejto zmluvy.

IV.4.

Nájomné podľa bodu IV.3. je splatné v lehote do 14 dní odo dňa jeho riadneho vyúčtovania
prenajímateľom.
V. Skončenie nájmu

V.1.

Nájom zanikne uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý alebo vzájomnou písomnou
dohodou zmluvných strán.

V.2.

Nájom môţe zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby aj na základe odstúpenia zmluvných
strán od tejto zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej
strane.

V.3.

Nájomca je od tejto zmluvy oprávnený odstúpiť, ak nedôjde k výstavbe domu alebo
riadnemu dokončeniu domu z dôvodov na strane prenajímateľa.

V.4.

Prenajímateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak nájomca poruší niektorú zo svojich
povinností podľa bodu VI.4., VI.5. alebo VI.7. alebo ak nedôjde k výstavbe domu alebo
riadnemu dokončeniu domu z dôvodov na strane nájomcu.

V.5.

Nájomca je povinný po skončení doby nájmu vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi. Berúc
na vedomie, ţe účelom nájmu je výstavba domu, nájomca vráti prenajímateľovi predmet
nájmu, na ktorom bude v súlade s osobitnou zmluvou postavený dom. Vlastnícke vzťahy
k domu zmluvné strany upravili v osobitnej zmluve. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu
uviesť po ukončení stavebných prác do stavu, ktorý nebude brániť riadnemu a pokojnému
uţívaniu, najmä sa zaväzuje odstrániť stavebný odpad, primerane upraviť terén a okolie
domu a pod, to všetko na svoje náklady.

V.6.

V prípade skončenia nájmu bez riadneho dokončenia a skolaudovania domu je nájomca
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povinný vrátiť predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal. V prípade, ak stavebné práce na
zhotovenie domu v čase skončenia nájmu budú v takom štádiu rozpracovanosti, ţe
navrátenie predmetu nájmu do pôvodného stavu bude spojené s vynaloţením nákladov
neporovnateľne vyšších, neţ nákladov vynaloţených na dovtedy vykonané stavebné práce,
zmluvné strany usporiadajú vzájomné práva a povinnosti osobitným dodatkom k tejto
zmluve s prihliadnutím na ustanovenia bodu IV.3. tejto zmluvy. Súčasne je dohodnuté, ţe
prenajímateľ má v takomto prípade k uţ zhotoveným častiam domu predkupné právo.
VI. Práva, povinnosti a prehlásenia zmluvných strán
VI.1.

Prenajímateľ je oprávnený počas trvania nájmu po prerokovaní s nájomcom a v sprievode
nájomcom poverenej osoby vykonávať ohliadku predmetu nájmu, preverovať vykonávanie
stavebných prác a dodrţiavanie podmienok tejto zmluvy. Nájomca sa zaväzuje poskytovať
prenajímateľovi v súvislosti s uvedeným oprávnením nevyhnutnú súčinnosť.

VI.2.

Prenajímateľ prehlasuje, ţe je výlučným vlastníkom predmetu nájmu, na tomto neviaznu
ţiadne ťarchy ani iné obmedzenia, ktoré by mu bránili uzatvoriť túto zmluvu a právny stav
predmetu nájmu v čase uzatvorenia tejto zmluvy plne zodpovedá stavu podľa LV č. 2741,
ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

VI.3.

Prenajímateľ ďalej prehlasuje, ţe uznesením obecného zastupiteľstva obce Štiavnik
č. 52/2011 zo dňa 16.12.2011 bol predmet nájmu určený na výstavbu bytového domu.

VI.4.

Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu uţívať tak, aby na ňom nevznikali škody, najmä sa
zaväzuje zbytočne predmet nájmu neznečisťovať, neskladovať na predmete nájmu
nebezpečný odpad a nemeniť stav predmetu nájmu nad rámec výkonu stavebnej činnosti
a stavebnú činnosť vykonávať ohľaduplne.

VI.5.

Nájomca je povinný zabezpečiť dodrţiavanie všetkých predpisov o poţiarnej ochrane,
bezpečnosti a ochrane pri práci, resp. iných predpisov, ktoré sa vzťahujú na jeho činnosť
a na uţívanie predmetu nájmu tak, aby nedošlo k ţiadnej ujme na zdraví osôb alebo
majetku. Nájomca sa zaväzuje vykonať všetky činnosti a prijať všetky opatrenia potrebné na
zabezpečenie dodrţiavania povinností podľa tohto bodu na vlastné náklady. Za vykonanie
takýchto činností a prijatie opatrení nájomca zodpovedá.

VI.6.

Nájomca zodpovedá za škodu, ktorá prenajímateľovi vznikne v súvislosti s porušením
niektorej povinnosti nájomcu podľa tejto zmluvy alebo všeobecne záväzného právneho
predpisu. Nájomca zodpovedá i za škodu, ktorú spôsobia osoby, ktoré sa budú na predmete
nájmu nachádzať z dôvodu akejkoľvek formy práce alebo spolupráce s nájomcom.

VI.7.

Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu na uţívanie tretím osobám.

VI.8.

Nájomca prehlasuje, ţe si nevymieňuje ţiadne osobitné vlastnosti predmetu nájmu
a prenajímateľ ho ani neubezpečil, ţe predmet nájmu takéto vlastnosti má.

VI.9.

Dohodnuté je, ţe všetky náklady na úpravy predmetu nájmu súvisiace s výkonom stavebnej
činnosti nájomca znáša sám.

VI.10.

Pre vylúčenie pochybností sa dodáva, ţe touto zmluvou sa nezriaďuje vecné bremeno
spočívajúce v oprávnení nájomcu zriaďovať stavby na predmete nájmu.
VII.

VII.1.

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.

Strana 3 z 4

VII.2.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kaţdý má účinnosť originálu,
a z ktorých kaţdá zo zmluvných strán dostane po dvoch vyhotoveniach.

VII.3.

Táto zmluva môţe byť menená a doplňovaná len písomnými, riadne očíslovanými a obomi
zmluvnými stranami odsúhlasenými dodatkami.

VII.4.

Vzťahy zmluvných strán zaloţené touto zmluvou, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa
riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

VII.5.

Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôţu byť
oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za
ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného,
neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené
touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré
čo moţno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní
zmluvy.

VII.6.

Ak podľa ustanovení tejto zmluvy má niektorá zo zmluvných strán povinnosť doručiť
písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť vyplýva zmluvnej strane z
právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným listom alebo osobne
zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvná strana
odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto písomnosť bude vrátená
odosielateľovi, bude sa povaţovať za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej odoslania, a to
aj v prípade, ak sa adresát o doručovaní nedozvedel.

VII.7.

Zmluvné strany prehlasujú, ţe sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto zmluvy,
túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je
slobodná a váţna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú,
ţe sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ju
podpisujú.

Prenajímateľ

Nájomca

V ________________ dňa ________________

V ________________ dňa ________________

______________________________________
Obec Štiavnik

______________________________________
V.V. Building, s.r.o.

Ing. Štefan Vároš, starosta obce

Príloha č. 1:

Príloha č. 2:
Príloha č. 3:

1x
1x
1x
1x
1x

RSDr. Viliam Vítek, konateľ spoločnosti

výpis z LV č. 2741
kópia katastrálnej mapy znázorňujúca predmet nájmu
fotodokumentácia predmetu nájmu v stave ku dňu odovzdania nájomcovi
uznesenie obecného zastupiteľstva obce Štiavnik č. 52/2011 zo dňa 16.12.2011
výpis z obchodného registra nájomcu
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Zmluva o nájme nehnuteľností
čl. 1
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Štatutárny zástupca :
IČO :
Bankové spojenie:

Obec Štiavnik so sídlom Obecný úrad Štiavnik
Ing. Štefan Vároš, starosta obce
00 321 672
VÚB, a.s. Bytča, číslo účtu : 23322-432/0200

Nájomca :
Štatutárny zástupca:
IČO:
zapísaný:
Bankové spojenie:

Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. so sídlom 013 55 Štiavnik 1339
Ing. Ján Gulan, konateľ
31 630 006
v obchodnom registri Okresného súdu Ţilina, oddiel Sro, vloţka č. 2661/L
VÚB, a.s. Bytča, číslo účtu: 1295143432/0200
čl. 2
Predmet zmluvy

2.1 Prenajímateľ prehlasuje, ţe je výlučným vlastníkom nehnuteľností, a to pozemku KNC
parc.č. 4078/1 zastavaná plocha /cesta/ o výmere 951m2 a pozemku KNC parc. č.
4078/2 zastavaná plocha /cesta/ o výmere 1092m2 v kat úz. Štiavnik, zapísaných na
liste vlastníctva č. 2741 Správy katastra Bytča, obec Štiavnik, okres Bytča v podiele 1/1.
2.2. Prenajímateľ tieţ prehlasuje, ţe je výlučným vlastníkom stavby – cestného telesa (cesty),
ktorá sa nachádza na pozemkoch uvedených v článku 2.1 tejto zmluvy.
2.3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe prenajímateľ prenecháva na uţívanie nájomcovi a nájomca
do svojho uţívania preberá všetky nehnuteľnosti špecifikované v predchádzajúcich
odsekoch tohto článku zmluvy, ďalej len „predmet nájmu“. Nájomca sa zaväzuje, ţe
predmet nájmu bude vyuţívať ako miestnu komunikáciu v súlade s jej účelovým určením
a za dodrţiavania podmienok tejto zmluvy.
2.4. Zmluvné strany sa dohodli, ţe nájomca výlučne na svoje náklady vykoná rekonštrukciu
cestného telesa (2.2 zmluvy), a to v súlade s § 58 ods. 2. zákona č. 50/1976 Zb. Nájomca je
povinný rekonštrukciu vykonať za dodrţiavania všetkých platných právnych predpisov,
ktoré sa na uvedený úkon vzťahujú s tým, ţe je zároveň povinný v priebehu rekonštrukcie
zachovať uţívania schopnosť cesty a prípadné dopravné značenie, pokiaľ taká potreba
vznikne, zabezpečiť v súlade so zákonom tak, aby bola zachovaná bezpečnosť ţivota,
zdravia a majetku osôb. Rekonštrukciu je povinný nájomca vykonať po obdrţaní
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa s podmienkami a priebehom
rekonštrukcie. Rekonštrukcia bude vykonaná v období od 10.08.2012 do 31.12.2013.
Dohodlo sa, ţe bez ohľadu na dĺţku trvania nájmu nemá nájomca oprávnenie na náhradu
a prenajímateľ povinnosť nahradiť náklady vynaloţené na rekonštrukciu.

čl. 3
Doba platnosti a zánik
3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3.2. Nájomnú zmluvu je oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán, i bez uvedenia dôvodu
písomne vypovedať s výpovednou dobou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvý deň
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
3.3. Prenajímateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak nájomca napriek písomnému
upozorneniu uţíva predmet nájmu takým spôsobom, ţe prenajímateľovi vznikla škoda
v akejkoľvek výške alebo mu hrozí značná škoda. Odstúpenie musí byť písomné
a doručené.
3.4. Pre prípad, ţe nájomca nedodrţiava, i napriek písomnej výzve na nápravu, ktorékoľvek
ustanovenie tejto zmluvy a/alebo prenajímateľ nevyuţije právo v zmysle čl. 3.3. tejto
zmluvy, je oprávnený nájomnú zmluvu písomne vypovedať. Pre taký prípad sa dohodla
jednomesačná výpovedná doba; táto doba začne plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý
nasleduje po doručení výpovede. Výzva na nápravu musí byť písomná, doručená a musí
obsahovať konkretizáciu porušenia zmluvy a uvedenie lehoty, v ktorej je nájomca povinný
odstrániť stav rozporný so zmluvou.
čl. 4
Výška nájomného
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe nájomca zaplatí prenajímateľovi nájomné vo výške 1,- €,
ktorá suma predstavuje nájomné za celé obdobie trvania nájmu.
4.2. Nájomca je povinný dohodnuté nájomné zaplatiť pri podpísaní tejto zmluvy.
čl. 5
Práva, povinnosti a prehlásenia zmluvných strán
5.1. Prenajímateľ je oprávnený počas trvania nájmu po prerokovaní s nájomcom
a v sprievode nájomcom poverenej osoby vykonávať ohliadku predmetu nájmu,
preverovať vykonávanie rekonštrukčných prác a dodrţiavanie podmienok tejto zmluvy.
Nájomca sa zaväzuje poskytovať prenajímateľovi v súvislosti s uvedeným oprávnením
nevyhnutnú súčinnosť.
5.2. Prenajímateľ prehlasuje, ţe je výlučným vlastníkom predmetu nájmu, na tomto neviaznu
ţiadne ťarchy ani iné obmedzenia, ktoré by mu bránili uzatvoriť túto zmluvu a právny
stav predmetu nájmu v čase uzatvorenia tejto zmluvy plne zodpovedá stavu podľa LV č.
2741, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
5.3. Prenajímateľ ďalej prehlasuje, ţe uznesením obecného zastupiteľstva obce Štiavnik
č.95/2012 zo dňa 04.04.2012 bol predmet nájmu určený na nájom pre nájomcu.

5.4. Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu uţívať tak, aby na ňom nevznikali škody, najmä sa
zaväzuje zbytočne predmet nájmu neznečisťovať, neskladovať na predmete nájmu
nebezpečný odpad a nemeniť stav predmetu nájmu nad rámec výkonu rekonštrukčnej
činnosti a túto činnosť vykonávať ohľaduplne.
5.5. Nájomca je povinný zabezpečiť dodrţiavanie všetkých predpisov o poţiarnej ochrane,
bezpečnosti a ochrane pri práci, resp. iných predpisov, ktoré sa vzťahujú na jeho činnosť
a na uţívanie predmetu nájmu tak, aby nedošlo k ţiadnej ujme na zdraví osôb alebo
majetku. Nájomca sa zaväzuje vykonať všetky činnosti a prijať všetky opatrenia potrebné
na zabezpečenie dodrţiavania povinností podľa tohto bodu na vlastné náklady. Za
vykonanie takýchto činností a prijatie opatrení nájomca zodpovedá.
5.6. Nájomca zodpovedá za škodu, ktorá prenajímateľovi vznikne v súvislosti s porušením
niektorej povinnosti nájomcu podľa tejto zmluvy alebo všeobecne záväzného právneho
predpisu. Nájomca zodpovedá i za škodu, ktorú spôsobia osoby, ktoré sa budú na predmete
nájmu nachádzať z dôvodu akejkoľvek formy práce alebo spolupráce s nájomcom.
5.7. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu na uţívanie ţiadnej fyzickej ani
právnickej osobe.
5.8. Nájomca prehlasuje, ţe si nevymieňuje ţiadne osobitné vlastnosti predmetu nájmu
a prenajímateľ ho ani neubezpečil, ţe predmet nájmu takéto vlastnosti má.
5.9. Pre vylúčenie pochybností sa dodáva, ţe touto zmluvou sa nezriaďuje vecné bremeno
spočívajúce v oprávnení nájomcu zriaďovať stavby na predmete nájmu.
čl. 6
Záverečné ustanovenia
6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.
6.2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kaţdý má účinnosť
originálu, a z ktorých kaţdá zo zmluvných strán dostane po dvoch vyhotoveniach.
6.3. Táto zmluva môţe byť menená a doplňovaná len písomnými, riadne očíslovanými
a obomi zmluvnými stranami odsúhlasenými dodatkami.
6.4. Vzťahy zmluvných strán zaloţené touto zmluvou, ktoré táto zmluva výslovne
neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov
Slovenskej republiky.
6.5. Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo
ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôţu
byť oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností,
za ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré
nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto
neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných
strán upravené touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov
Slovenskej republiky, ktoré čo moţno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán
prejavenému pri podpisovaní zmluvy.

6.6. Ak podľa ustanovení tejto zmluvy má niektorá zo zmluvných strán povinnosť doručiť
písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť vyplýva zmluvnej strane z
právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným listom alebo
osobne zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. Ak
zmluvná strana odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto
písomnosť bude vrátená odosielateľovi, bude sa povaţovať za doručenú uplynutím
tretieho dňa od jej odoslania, a to aj v prípade, ak sa adresát o doručovaní nedozvedel.
6.7. Zmluvné strany prehlasujú, ţe sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto zmluvy,
túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich vôľa je
slobodná a váţna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako
prehlasujú, ţe sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu a súhlasia
s ním, na
znak čoho ju podpisujú.

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

Prenajímateľ:

Nájomca:

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

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

Ing. Štefan Vároš, starosta obce

Ing. Ján Gulan, konateľ spoločnosti

Zmluva
o nájme časti pozemku parc.č. 4021/1 KN v katastrálnom území Štiavnik
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zmluvné strany
Prenajímateľ:
Obec Štiavnik
Zastúpený: Ing. Štefan Vároš, starosta obce
so sídlom: Štiavnik, č. 1350, PSČ 013 55
bankové spojenie: VÚB Bytča, č.ú. 23322-432/0200
IČO: 00321672
DIČ: 2020618567
a
Nájomca:
COOP J E D N O T A Ţilina, spotrebné druţstvo, Predmestská 71, 010 83
ŢILINA
zastúpená štatutárnym zástupcom:
Ing.Vincent Vojtek
- predseda predstavenstva
Ing.Ľubomír Langer
- člen predstavenstva
Miesto podnikania: Ţilinský kraj
IČO: 00169048
DIČ: 2020449277
IČ pre DPH : SK 2020449277
Bankové spojenie: VÚB Ţilina, č.ú.: 112 – 432/0200
Obchodný register Okresného súdu Ţilina, oddiel : Dr. Vloţka č.53/L
sa vzájomne dohodli na nasledovných podmienkach nájmu:
I.
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku parc.č. 4021/1 KN, nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Štiavnik zapísaného na LV 2741 ako zastavané plochy a nádvoria.

II.
Predmet nájmu
2.1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu
o výmere 65 m2.

časť

pozemku, uvedeného v čl. I

2.2. Pozemok sa poskytuje nájomcovi do nájmu za účelom výstavby prístupovej cesty pre
účely zásobovania predajne potravín č. 108 Štiavnik, k čomu dáva prenajímateľ súhlas.

-

III.
Časová platnosť zmluvy.
3.1. Táto zmluva o nájme sa uzatvára na dobu:
neurčitú
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe nájomný vzťah môţu ukončiť
a/ dohodou
b/ výpoveďou
c/ odstúpením od zmluvy
3.3. Právny úkon, na základe ktorého dochádza k zániku práv a povinností podľa tejto zmluvy,
musí byť písomný. Výpoveď a odstúpenie od zmluvy musia byť doručené. Výpoveď
z nájomnej zmluvy môţe dať ktorákoľvek zo zmluvných strán, výpovedná lehota začne
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Odstúpiť od zmluvy
môţe ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to v prípade, ţe druhá zmluvná strana
preukázateľne porušila záväzok prevzatý touto zmluvou.
.

3.4. Nájomný pomer začína plynúť dňom 10.08.2012
IV.
Výška nájomného a spôsob splácania
4.1. Výška nájomného za prenajatý pozemok bola stanovená dohodou a predstavuje
čiastku 1,- € ročne. Nájomné bude nájomca platiť ročne vopred, nájomné je
splatné do 15. dňa prvého mesiaca kalendárneho roku, za ktorý sa nájomné uhrádza.
Podkladom na úhradu nájomného je táto zmluva, osobitná faktúra vystavovaná nebude.
Nájomca je platca DPH.
4.2. V prípade omeškania platby vzniká prenajímateľovi nárok na uplatnenie úrokov
z omeškania vo výške 0,1 % z dlţnej sumy za kaţdý deň omeškania.
4.3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe za obdobie roku 2012 je nájomné 1,- € a nájomca ho
zaplatí na základe tejto zmluvy v deň jej podpísania.
V.
Povinnosti nájomcu
5.1. Nájomca nie je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu tretej osobe bez súhlasu
prenajímateľa. Ak súhlas prenajímateľa nebol daný a ak nájomca uzatvoril zmluvu
o podnájme, je takto uzatvorená zmluva neplatná.
5.2. Nájomca sa bude starať o prenajatý pozemok na vlastné náklady a zodpovedá
prenajímateľovi za všetky škody, ktoré vzniknú na majetku ako dôsledok činnosti, ktorú
vykonáva. Za takúto škodu sa povaţuje i zásah tretích osôb, ak sú v zmluvnom alebo
v inom právnom pomere s nájomcom.
5.3. Zmeny na prenajatom pozemku, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve je nájomca
oprávnený vykonať len so súhlasom prenajímateľa.
5.4. Pri ukončení nájomného vzťahu je povinný nájomca predmet nájmu odovzdať
prenajímateľovi vyprataný a to v lehote najneskôr do 10 dní po zániku nájomného vzťahu,

vypratanie uskutoční na svoje náklady . Ak s tým prenajímateľ bude súhlasiť, môţe zostať
na pozemku stavba alebo iná , nájomcom uskutočnená úprava v prípade, ţe k nej dal
prenajímateľ predchádzajúci súhlas. Ak prenajímateľ predchádzajúci súhlas neudelil, môţe
prenajímateľ súhlasiť s ponechaním stavby alebo úpravy na pozemku, avšak bez akejkoľvek
povinnosti finančne sa s nájomcom vysporiadať.
VI.
Záverečné ustanovenia
6.1. Podmienky nájmu neriešené v tejto zmluve sú upravené vo všeobecných záväzných
a zákonných normách. Ak sa preukáţe, ţe niektoré ustanovenie zmluvy alebo jej časti je
neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť
alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie novým tak, aby bol
zachovaný účel sledovaný uzavretím zmluvy.
6.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dátumom
v čl. III odst. 3.4..
6.3. Podmienky tejto zmluvy sa môţu meniť vzájomnou dohodou obidvoch strán a to písomným
dodatkom k zmluve.
6.4. Zmluvné strany sa dohodli, ţe pre doručovanie sú platné údaje v adresách v záhlaví tejto
zmluvy, poprípade môţe byť písomnosť doručovaná na adresu zapísanú v obchodnom
registri v deň spísania podania. Doručovanie sa môţe uskutočniť osobne alebo
prostredníctvom pošty doporučene alebo do vlastných rúk. Pokiaľ adresát písomnosť
z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, pričom písomnosť je doručovaná na adresu uvedenú
v prvej vete tohto odseku, má sa za to, ţe písomnosť je doručená, i keď sa o nej adresát
nedozvedel. Pre taký prípad platí, ţe písomnosť je doručená v 10. deň odo dňa odoslania
6.5 Osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu za zmluvné strany prehlasujú, ţe sú za uzavretie tohto
právneho úkonu plne právne oprávnené, ţe túto zmluvu uzavreli po vzájomnom prejednaní
v plnej zhode, podľa ich slobodnej, nikým a ničím neobmedzenej vôle, váţne, bez nátlaku,
nie v tiesni ani v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsah im je
zrozumiteľný.
6.6. Nájomca súhlasí s pouţitím jeho osobných údajov za účelom spracovania nájomného
vzťahu po dobu právoplatného skončenia nájomnej zmluvy, prípadne vymáhanie
pohľadávok súdnou cestou.
Za prenajímateľa:

Za nájomcu:

.............................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce

........................................
Ing. Vincent Vojtek
predseda predstavenstva
.......................................
Ing. Ľubomír Langer
člen predstavenstva

V Štiavniku , dňa ..............

