
 

K ú p n a    z m l u v a 

č. 2012-452/PDS-043/00-KZ 

 uzatvorená podľa § 588 a nasl.  Občianskeho zákonníka v znení zmien a doplnkov 

medzi  

 

 

 

Mesto Sereď 
so sídlom:                                     Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

 

Zastúpené:                                     Ing. Martin Tomčányi,  primátor mesta 

IČO:                                            306169 

IČ DPH:                                        SK2021000916 

bankové spojenie:                         Slovenská sporiteľňa, a. s. , číslo účtu:  0203505156/0900 

(ďalej ako predávajúci)   

 

a 

 

ZSE Distribúcia, a.s.  
Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B 

Zastúpená  :                                 Ing. Andrej Juris,  predseda  predstavenstva  

                                                     Ing. Jozef Voštinár,  člen  predstavenstva 

IČO:                                            36 361 518 

IČ DPH:                                      SK2022189048 

Bankové spojenie:                      Tatra Banka, a.s., číslo účtu:  2626106826/1100 

Osoba splnomocnená k preberaniu zásielok:            Západoslovenská energetika, a.s.  

Čulenova 6  

816 47  Bratislava  

(ďalej ako kupujúci)  

 

 

 

Čl.   I.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností: 

a) parcela  č. 3063/3 – zast. plochy a  nádvoria  vo výmere   52 m
2  

,
  
 

b) parcela č. 374/27 – zast. plochy  a nádvoria  vo   výmere  55 m
2  

,
  
 

c) parcela č. 435 –zast. plochy a nádvoria vo výmere 49 m
2 

, 

d)  
parcela č. 2854 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 97 m

2
,  



e) parcela č. 3111- zast. plochy a nádvoria vo výmere 52 m
2
,
 
 

f) parcela č. 3067 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 51 m
2
,  

g) parcela  č. 3056 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 52 m
2
,  

h) parcela č. 374/11 -zast. plochy a nádvoria vo výmere 46 m
2  

, 

 i)   parcela č. 374/17 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 45m
2  

, 
 
všetky parcely sú zapísané v právnom stave na Správe katastra Galanta, ako parcely         

registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 591  

j) parcela  č. 1882 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 53 m
2 

, ktorá je zapísaná 

v právnom stave na Správe katastra Galanta, ako parcela registra „C“, evidovaná na 

katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 3091. 

 

2)  Predávajúci touto zmluvou v celosti predáva a kupujúci v celosti  kupuje Nehnuteľnosti    

špecifikované v čl. I bod 1 písm. a) až písm. j)  tejto zmluvy. 

 

3) Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený s Nehnuteľnosťami nakladať a že na 

Nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, záložné právo ani iné práva 

tretích osôb. 

 

4)  Kupujúci vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy sa oboznámil so stavom 

Nehnuteľností   z písomnej dokumentácie predávajúceho,  ako aj z osobnej prehliadky  

a v takomto stave ich prijíma a  kupuje  bez výhrad.  

 

5)   Predaj Nehnuteľností kupujúcemu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením č. 

219/2012, dňa 9.11.2012. Uznesenie tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

 

 

 

Čl. II. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Kúpna  cena  bez DPH  za  Nehnuteľnosti  bola  stanovená  dohodou   zmluvných    strán   

v  súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 219/2012 zo 6.11.2012 nasledovne:  

a) parcela  č. 3063/3 – zast. plochy a  nádvoria  vo výmere   52 m
2  

za cenu 25,00 €/m
2
,
  
 

b) parcela č. 374/27 – zast. plochy  a nádvoria  vo   výmere  55 m
2  

za cenu 25,00 €/m
2
,
  
 

c) parcela č. 435 –zast. plochy a nádvoria vo výmere 49 m
2 
za cenu 30,00 €/m

2 
, 

d)  
parcela č. 2854 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 97 m

2 
za cenu

 
 25,00 €/m

2
,
 
 

e) parcela č. 3111- zast. plochy a nádvoria vo výmere 52 m
2 

za cenu 25,00 €/m
2
,  

f) parcela č. 3067 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 51 m
2 

za cenu 25,00 €/m
2
,  

g) parcela  č. 3056 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 52 m
2 

za cenu 30,00 €/m
2
,  

h)  parcela č. 374/11 -zast. plochy a nádvoria vo výmere 46 m
2  

za cenu 25,00 €/m
2
, 

i)  parcela č. 374/17 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 45m
2  

za cenu 25,00 €/m
2
,
 
 

j) parcela  č. 1882 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 53 m
2 

za  25,00 €/m
2
,  

 

    t.j.  ,     451
 
m

2
        x

 
  25,00 €     =   11.275,00 €,  

         101 m
2  

       x  30,00 €   
    

=     3.030,00 € 

         cena spolu bez DPH         =   14.305,00  €, slovom štrnásťtisíctristopäť eur 

         DPH 20 %             =     2.861,00  €,  

         cena spolu s DPH              =  17.166,00 €, slovom sedemnásťtisícstošesťdesiatšesť 

 



2.  Povinnosť zaplatiť daň z pridanej hodnoty v zmysle § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z.z. 

o dani z pridanej hodnoty v platnom znení  prechádza na kupujúceho. 

 

3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu  cenu, ktorá je 14.305,00 € 

(slovom  štrnásťtisíctristopäť  eur ) bez DPH na základe faktúry, vystavenej 

predávajúcim do 5 dní od podpisu tejto kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami 

na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto kúpnej zmluvy. 

 

4. Splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia kupujúcemu. 

 

5. Faktúra musí obsahovať okrem všetkých náležitostí v zmysle zákona o dani z pridanej 

hodnoty v znení platnom ku dňu  vzniku daňovej povinnosti aj: 

a) podpis a pečiatku predávajúceho, 

b) číslo zmluvy, 

c) číslo účtu predávajúceho. 

 

6. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet 

predávajúceho. 

 

7. Kupujúci je oprávnený vrátiť predávajúcemu faktúru pred dňom splatnosti bez zaplatenia, 

pokiaľ nemá náležitosti uvedené v odseku 5 alebo má iné chyby v obsahu, s uvedením 

dôvodu vrátenia. 

 

8. Predávajúci je povinný podľa povahy chyby faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú 

faktúru. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová 

lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo nanovo vyhotovenej 

faktúry kupujúcemu. 

 

 

 

 

 
 

Čl. III. 

Zápis do katastra nehnuteľností 

 

1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k  Nehnuteľnosti vkladom do príslušného katastra 

nehnuteľností.  

 

2. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností z tejto kúpnej zmluvy podajú na príslušnú 

správu katastra obe zúčastnené strany do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny na účet 

predávajúceho. Kupujúci zároveň znáša aj správne poplatky spojené s týmto úkonom. 

 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými 

prejavmi viazaní až do právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení 

vkladu vlastníckeho práva kupujúceho k Nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. 

 

4. V prípade, ak príslušná správa katastra preruší konanie o vklade vlastníckeho práva 

k predmetu kúpy v prospech kupujúceho z dôvodu nedostatkov, alebo chýb v zmluve, 

v návrhu na vklad, alebo jeho prílohách, zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy 



zaväzujú poskytnúť si navzájom všetku súčinnosť potrebnú na odstránenie týchto 

nedostatkov a chýb.  

 

5. Ak príslušná správa katastra nepovolí vklad z tejto zmluvy do katastra nehnuteľností, táto 

zmluva stráca platnosť a zmluvné strany si  vrátia prijaté plnenia do 30 dní od prevzatia 

rozhodnutia o zamietnutí vkladu. 

 

 

 

Čl.  IV. 

Ostatné ustanovenia 

1. Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a) Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom  

prístupe k informáciám v platnom znení , nadobúda platnosť dňom podpísania oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle 

mesta Sereď, ktorým je internetová stránka mesta Sereď. . 

 

2. O zverejnení zmluvy podľa ods. 2/ svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

Mesto Sereď vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

 

3     Kúpna zmluva je vyhotovená v  šiestich  (6) exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých   

dve  (2) vyhotovenie dostane predávajúci, dve (2) vyhotovenia dostane kupujúci a  dve 

(2) vyhotovenia  budú  použité pre účely konania o povolení vkladu do katastra 

nehnuteľností. 

 

4.  Zmluvné strany vyhlasujú,  že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a ich vôľa vyjadrená 

v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá. Zmluvné strany ju prečítali a na znak súhlasu 

s jej obsahom ju bez akéhokoľvek nátlaku vlastnoručne  podpísali. 

 

V Seredi dňa                                          V Bratislave dňa    

 

 

 

_____________________       ___________________ 

   Ing. Martin Tomčányi                 Ing. Andrej Juris 

       primátor mesta                                                    predseda predstavenstva 

    za predávajúceho       za kupujúceho 

 

 

 

                     ___________________ 

               Ing. Jozef Voštinár 

     člen predstavenstva 

                                                               za kupujúceho 

 


