
Predávajúci: Obchodné meno: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Registrácia: 

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

medisimo, s. r. o.
Moldavská 8/A, 040 11 Košice -  mestská časť Západ
47 255 595
2024167530
Obchodný register vedený Okresným súdom Košice I 
oddiel Sro, vložka č. 42462/V 
MUDr. Vladimír Dvorový, MPH 
konateľ
Ing. Lenka Smreková, FCCA 
konateľ
SK25 1100 0000 0029 4245 9164

(ďalej len „Predávajúci")

Kupujúci: Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán: 

Bankové spojenie:

Obec Prašice
1. mája 142/142, 956 22 Prašice
00310964
2021315538
Erika Nemešová
starostka obce
SK0256000000000886669001

(ďalej len „Kupujúci")

(ďalej pre Predávajúceho a Kupujúceho spolu aj „Zmluvné strany"

uzatvárajú túto

K Ú P N U  Z M L U V U
(ďalej aj „Zmluva")

I.

Úvodné ustanovenia

1.) Predávajúci je výlučným vlastníkom (vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1) nehnuteľnosti -  stavby: garáž 
postavená na pozemku s parcelným č. 3136/72 so súpisným č. 1376; garáž sa nachádza v katastrálnom území Prašice, obec 
Prašice, okres Topoľčany, evidovaná je na liste vlastníctva č. 3200 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu 
Topoľčany (ďalej len „Garáž").

2.) Predávajúci vyhlasuje, že Garáž nadobudol do svojho vlastníctva dobromyseľne a v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.

II.
Predmet zmluvy

1.) Touto zmluvou, za podmienok v nej dohodnutých:
Predávajúci odplatne prevádza vlastnícke právo ku Garáži na Kupujúceho 
Kupujúci nadobúda od Predávajúceho vlastnícke právo ku Garáži 
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu



2.) Kupujúci nadobúda Garáž spolu s jej príslušenstvom a súčasťami do svojho výlučného vlastníctva, teda vo 
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1. Na Kupujúceho zároveň prechádzajú všetky práva a povinnosti s Garážou 
spojené.

3.) Kupujúci kupuje Garáž ako stojí a leží.

4.) Kupujúci vyhlasuje, že technický a právny stav Garáže mu je dobre známy.

III.
Kúpna cena

1.) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za prevod vlastníckeho práva ku Garáži kúpnu cenu vo výške 
4 000,00 EUR bez DPH (ďalej len „Kúpna cena"), a to za nižšie uvedených podmienok.

2.) Kúpna cena bola dojednaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3.) Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci uhradí Kúpnu cenu Predávajúcemu bezhotovostným prevodom 
peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho uvedený v záhlaví Zmluvy, a to v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy.

4.) Predávajúci má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak nebude Kúpna cena zaplatená spôsobom a 
v lehotách podľa čl. III. tejto Zmluvy

5.) Zmluvné strany sa, s cieľom znížiť administratívnu náročnosť, dohodli na elektronickej fakturácii, t. j. s 
vydaním a doručením faktúry vystavenej Predávajúcim v elektronickom formáte (pričom e-faktúra bude vyhotovená vo 
formáte pdf.). Elektronická faktúra bude Kupujúcemu doručená na e-mailovú adresu obec@prasice.sk.

IV.
Osobitné ustanovenia

1.) Predávajúci je povinný zdržať sa odo dňa podpisu tejto Zmluvy všetkého konania, ktorým by Garáž zaťažil 
akýmikoľvek ťarchami, ako aj konania, v dôsledku ktorého by došlo k zmareniu nadobudnutia vlastníckeho práva ku 
Garáži Kupujúcim. Pri porušení týchto povinností má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.

2.) Kupujúci vyhlasuje, že vo vzťahu k Predávajúcemu, jeho právnym predchodcom, ani vo vzťahu 
k predchádzajúcim vlastníkom Garáže neexistujú žiadne jeho peňažné, ani nepeňažné pohľadávky súvisiace s užívaním 
Garáže alebo pozemku, na ktorom je Garáž postavená. Ďalej vyhlasuje, že nikdy neurobil žiadny právny alebo faktický 
úkon, ktorého dôsledkom by bola alebo mohla byť zmena veriteľa jeho peňažnej alebo nepeňažnej pohľadávky 
voči Predávajúcemu, jeho právnym predchodcom alebo predchádzajúcim vlastníkom Garáže. Toto vyhlásenie sa bude 
považovať za zopakované Kupujúcim v deň, v ktorom nadobudne vlastníckeho právo ku Garáži.

3.) Kupujúci vyhlasuje, že uzatvorenie tejto Zmluvy z jeho strany je v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, zásadami hospodárenia a nakladania s jeho majetkom, ako aj s internými normatívnymi aktami, ktorými je 
povinný sa spravovať. Ďalej vyhlasuje, že ak sa pre uzatvorenie tejto Zmluvy vyžaduje splnenie podmienky (napr. 
schválenie kúpy Garáže príslušnými orgánmi územnej samosprávy), táto bola pred uzatvorením Zmluvy splnená.

4.) Ak sa kedykoľvek po uzatvorení tejto Zmluvy zistí, že ktorékoľvek vyhlásenie Kupujúceho uvedené v tejto 
Zmluve je nepravdivé, neúplné, nepresné, zavádzajúce alebo sa takým stane, Predávajúci má právo odstúpiť od tejto 
Zmluvy.

5.) Odstúpenie od zmluvy treba druhej strane oznámiť písomne. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva od začiatku 
zrušuje a každý z účastníkov je povinný vydať druhému všetko, čo podľa nej dostal. Odstúpenie od zmluvy sa však 
nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva 
alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa 
prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
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Kúpna zmluva

6.) Písomnosti podľa tejto Zmluvy sa doručujú prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., Predávajúcemu na adresu 
zapísanú v obchodnom registri (podľa stavu ku dňu expedovania zásielky), Kupujúcemu na adresu uvedenú v záhlaví 
Zmluvy; ustanovenie čl. III bodu 5.) Zmluvy týmto nie je dotknuté.

7.) Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia adresátom; elektronická faktúra sa považuje za 
doručenú dňom jej odoslania na elektronickú adresu podľa ustanovenie čl. III bodu 5.) Zmluvy. Písomnosti sa považujú 
za doručené aj dňom odmietnutia jej prevzatia adresátom alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi z dôvodu 
neprevzatia adresátom v Slovenskou poštou, a. s. určenej lehote.

8.) Zmluvné strany sa dohodli, že správne poplatky spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností znáša Kupujúci. Náklady na úradné overenie podpisov znáša Predávajúci.

V.
Záverečné ustanovenia

1.) Zmluvné strany vyhlasujú, že:

— ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená
— ich zmluvná voľnosť a právo nakladať s majetkom nebolo obmedzené zákonom, ani rozhodnutím orgánu 

verejnej moci
— právny úkon je urobený v predpísanej forme
— prejavy vôle sú hodnoverné a dostatočne zrozumiteľné

2.) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Účinky vkladu vlastníckeho práva 
nastanú dňom, kedy rozhodnutie príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností nadobudne právoplatnosť.

3.) Kupujúci je povinný zverejniť Zmluvu resp. zabezpečiť jej zverejnenie podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov najneskôr v lehote do 5 (piatich) pracovných dní od jej uzatvorenia. V opačnom prípade je Predávajúci je 
oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

4.) Právny vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje slovenským právnym poriadkom. Vzťahy medzi 
Zmluvnými stranami, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.) Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným obidvoma Zmluvnými stranami.

6.) Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch. Predávajúci obdrží tri vyhotovenia Zmluvy, pričom 
podpisy konateľov Predávajúceho na dvoch vyhotoveniach Zmluvy budú úradne osvedčené. Kupujúci obdrží jedno 
vyhotovenie Zmluvy, na ktorom podpisy konateľov Predávajúceho budú bez úradného osvedčenia. Po celkovej úhrade 
Kúpnej ceny odovzdá Predávajúci Kupujúcemu dve vyhotovenia Zmluvy, na ktorých podpisy konateľov Predávajúceho 
budú úradne osvedčené, a to do 5 (piatich) pracovných dní od celkovej úhrady Kúpnej ceny.

7.) Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory, do ktorých sa pri plnení tejto Zmluvy dostanú, budú 
riešené predovšetkým dohodou; ak nedôjde k dohode platí, že spory budú rozhodované súdmi Slovenskej republiky.

8.) Zmluvné strany sa dohodli, že navrhnúť povolenie vkladu vlastníckeho práva Kupujúceho ku Garáži môže 
len Predávajúci. Po celkovej úhrade Kúpnej ceny Predávajúci odovzdá Kupujúcemu do troch pracovných dní dve ním 
podpísané vyhotovenia návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva Kupujúceho ku Garáži. Tento návrh na vklad 
Kupujúci predloží katastrálnemu odboru Okresného úradu Topoľčany najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jeho 
obdržania; pri porušení tejto povinnosti má Predávajúci právo odstúpiť od Zmluvy. Predávajúci má právo odstúpiť od 
Zmluvy aj v prípade, že Kupujúci podá vo vlastnom mene návrh na vklad vlastníckeho práva ku Garáži pred celkovou 
úhradou Kúpnej ceny.
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Kúpna zmluva

Ä

9.) V prípade, že by konanie o návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva Kupujúceho ku Garáži bolo 
prerušené, zastavené alebo by z akýchkoľvek iných dôvodov nebolo vydané rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho 
práva Kupujúceho ku Garáži do katastra nehnuteľností, zaväzujú sa Zmluvné strany poskytnúť vzájomne všetku 
potrebnú súčinnosť tak, aby vkladové konanie mohlo úspešne prebehnúť a vklad vlastníckeho práva Kupujúceho ku 
Garáži do katastra nehnuteľností bol povolený.

10.) V prípade, že niektoré ustanovenia Zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu ukážu byť neplatnými, 
neúčinnými alebo nevynútiteľnými, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo 
nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ ich možno po obsahovej stránke oddeliť. Zmluvné strany sú 
povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným 
ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom 
účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad, 
že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné 
ustanovenia Zmluvy a ak také nie sú, potom príslušné ustanovenia právnych predpisov, a to vždy také ustanovenia, ktoré 
zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.

11.) Zmluvné strany obsahu Zmluvy porozumeli, vyhlasujú že táto bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej 
! vôle, nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne 
podpisujú.

Predávajúci:

V

Kupujúci:

V Prašiciach dňa . /'7̂ :2018

C
o, s. r.jo.medisimo,

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH 
konateľ

ÁObec Prašice
Erika Nemešová j  

starosikaobce <

y

V-
medisimo, s. r. o.

Ing. Lenka Smreková, FCCA 
konateľ

Strana 4  z 4


