
KÚPNA ZMLUVA 
      
                                                         č. zmluvy: 0402/1200/2012 

č. zmluvy kupujúceho:  411/2012/OM 
uzavretá medzi: 
 
Východoslovenská energetika a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
zastúpená :  Thomas Jan Hejcman,  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
                   Ing. Vladimír Dolný, podpredseda predstavenstva 
IČO:  36 211 222 
DIČ:  2020062319 
IČ DPH : SK2020062319 
Bankové spojenie:                                          
č. účtu:  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka  1203/V 
 
a k o   „ predávajúci  “ 
 
a 
 
Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
Zastúpené: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta 
IČO: 326 283 
DIČ:  2020697184 
IČ DPH: SK 2020697184 
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s. pobočka Kežmarok 
č.účtu: 6608185127/1111 
 
a k o  „ kupujúci“ 
 
Zmluvné strany uzavreli dnešného dňa za nasledovných podmienok podľa ustanovenia § 588 a nasl.  
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu: 
   

I. 
Predmet zmluvy 

1.  Predávajúci je na základe výpisu z katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu v  Prešove, 
Správa  katastra Kežmarok, zapísanej na LV č. 1731 výlučným vlastníkom nehnuteľnosti 
v Kežmarku v k.ú. Kežmarok, obec Kežmarok, okres  Kežmarok, a to  : 
• Pozemok-parcela registra „C“ č.3161, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 122 m2. 
• Pozemok - parcela  registra „E“  č 883/2, druh  pozemku – ostatné plochy  o výmere 341 m2. 
• Pozemok-parcela registra „E“ č.926, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 

189 m2. 
 
2. Uvedenú nehnuteľnosť predávajúci nadobudol do výlučného vlastníctva titulom nadobudnutia. 

Vyhlásenie vkladateľa – FNM SR zo dňa 17.12.2001 + Zakladateľská listina –V 1664/01 
pol.32/02. 

 
3. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti a to pozemkom: 

• Parcela  registra „C“ č.3161, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2 
• parcela  registra  „E“ č.883/2, druh pozemku – ostatné plochy  o výmere 341 m2. 
• parcela  registra „E“ č.926, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2. 

 
4. Predávajúci predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva nehnuteľností, ktoré  

sú  opísané   v bode 1. tohto článku  tak, ako  je to zapísané na LV č. 1731 Katastrálneho úradu  



      v Prešove, Správa  katastra  Kežmarok,  k.ú. Kežmarok, obec  Kežmarok, okres Kežmarok. Kúpa   
      nehnuteľnosti  bola schválená uznesením  mestského zastupiteľstva v Kežmarku č.240/2012    zo   
      dňa : 25.10.2012 
 

II. 
Kúpna cena 

1. Účastníci    tejto   zmluvy   sa   dohodli   na   kúpnej   cene   4 540,-  EUR vrátane DPH (slovom:  
štyritisícpäťstoštyridsať euro )  za celú  nehnuteľnosť  opísanú  v čl. I. tejto zmluvy .  Cena bola  

      stanovená  dohodou  zmluvných  strán  v  zmysle  príslušných  ustanovení   zák. č.  18/1996 Z.z.   
      o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
2.  Stanovená  dohodnutá cena je určená podľa znaleckého posudku  č. 121/2012 zo dňa 16.7.2012  

       vypracovaným   znalcom Ing.  Pavol  Maťufka,  Prešov, Ružová 17, ktorý bol určený po dohode s  
       kupujúcim. 
 
3. Dohodnutá  kúpna  cena  4 540,-  EUR  bude  fakturovaná v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z.  
      o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

       Základ dane: 3 783,33 EUR + DPH 756,67 EUR, spolu : 4 540,- EUR 
 

III. 
Platobné podmienky 

1. Kupujúci  sa   zaväzuje  dohodnutú  kúpnu  cenu  za celý   predmet  tejto zmluvy a sumu 
správnych    poplatkov  vo  výške  66,- EUR za návrh na  vklad  vlastníckeho  práva do  katastra   
nehnuteľnosti uhradiť na účet predávajúceho a to na základe faktúry  vystavenej    predávajúcim. 
Faktúru predávajúci vystaví do 3 pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy oboma zmluvnými 
stranami.  

 
2. Lehota  splatnosti  faktúry  je  30  dní od  dátumu  vystavenia faktúry predávajúcim. V prípade, že 

splatnosť  faktúry pripadne na deň  pracovného  voľna  alebo  pracovného pokoja, bude sa za 
deň  splatnosti považovať najbližší pracovný deň. Ako variabilný symbol sa použije číslo faktúry.     

 
3.    Za zaplatenie sa považuje pripísanie dohodnutej kúpnej ceny v prospech účtu predávajúceho. 
 
4. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny môže predávajúci požadovať od kupujúceho úhradu  

úroku z omeškania vo výške 0,025% z kúpnej ceny za každý deň omeškania, tzn. od splatnosti 
kúpnej ceny až do jej zaplatenia. 

 
5. Predávajúci  si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto  zmluvy, ak kupujúci neuhradí dohodnutú                     

kúpnu  cenu v lehote splatnosti. 
 

IV. 
Ťarchy 

1. Predávajúci  prehlasujú,  že  na  predávanej  nehnuteľnosti  neviaznu  žiadne  podlžnosti,  
záložné práva,  nájomné zmluvy, predkupné práva,  ťarchy, vecné bremená a ani iné 
obmedzenia a žiadne iné právne povinnosti a záväzky.  

 
2    Kupujúci  prehlasuje, že  sa  oboznámil   so stavom  prevádzaných   nehnuteľností  a  tieto kupuje    
     v takom stave v akom sa ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy nachádzajú. 

 
V 

Správne poplatky  a práva spojené s vkladom  do katastra nehnuteľností 
1. Správne poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva  budú hradené kupujúcim. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má plné právo zastupovať predávajúceho pred Správou 

katastra Kežmarok až do právoplatného rozhodnutia Správy katastra Kežmarok o povolení 
vkladu vlastníckeho práva k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam v prospech kupujúceho. 

 
VI. 

Záverečné ustanovenia 
1. Kúpna zmluva  nadobúda  platnosť  dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

prvým dňom nasledujúcim  po  doručení  potvrdenia  kupujúcemu o  zverejnení tejto  zmluvy  



na webovom sídle predávajúceho ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k  informáciám v platnom znení.  
 

2. Vecno -právne účinky zmluvy nastanú dňom právoplatnosti rozhodnutia  Správy katastra 
Kežmarok o povolení vkladu vlastníckeho práva  do katastra nehnuteľností. 

 
3. Zmluvné  strany  súhlasia, aby na základe tejto zmluvy bolo zapísané vlastnícke právo  

v prospech kupujúceho. 
 
4. Návrh  na vklad  do  katastra   nehnuteľností  podá  predávajúci  do 10  dní odo dňa úhrady  

kúpnej ceny v plnej výške uvedenej v čl. II tejto zmluvy. 
 
5. Zmluva  je  vyhotovená  v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia budú priložené 

k návrhu na  vklad  vlastníckeho  práva   do  katastra  nehnuteľností, po jednom vyhotovení 
obdržia zmluvné strany. 
 

6. V prípade,  pokiaľ  z  akéhokoľvek  dôvodu  nedôjde  k povoleniu  vkladu  vlastníckeho  práva   
do katastra nehnuteľností, táto zmluva sa ruší od počiatku (ex tunc). Zmluvné strany sú povinné  
si  vzájomne vrátiť všetky poskytnuté plnenia. 

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že túto zmluvu uzatvárajú nie 

v tiesni a za  nápadne nevýhodných podmienok,  že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné 
a určité,  zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.  
 

8. Účastníci  zmluvu uzatvárajú  slobodne  a  vážne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
bez výhrad vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Košiciach, dňa ....................... 
 
Predávajúci: Východoslovenská energetika a.s. 
 
 
 
 
 ..................................................                                               ................................................ 
 Thomas Jan Hejcman Ing. Vladimír Dolný 
 predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva 
 a generálny riaditeľ  
    
                                                                                                                        
 
 
 
 
V Kežmarku, dňa.......................... 
 
Kupujúci : Mesto Kežmarok     
  
                  
 
 
       
 ...................................................                                    
 Ing. Igor Šajtlava 
 primátor mesta  
 
 


