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xÚpNa ZnnLavA

uzatvorenápodl'a $ 588 a nasl. občianskeho zákowtíka

Predávajúci:
U o'bec Dojč,906 02 Dojě 125

ICO: 00 309 508
Zasttryená Ing. Katarínou Jankovičovou, starostkou obce
Učet CSOB, a.s., ěíslo účtu : 400693169917500

Kupujúci:
2l obec Štefanov, 906 45 Štefanov 347

tČo: oo 3lO 077
Zastupená Rudolfom Polákom, staro stom obce

I.

(l) Predávajúci v Il rade je výlučným vlastníkom qitlačného potrubia slúŽiaceho na dopravu
splaškoqých vód v rámci celoobecnej kanalizácie do čistiěky odpadových vód súpisné číslo
420 postavenej n3 parcele čislo 904914 zapísanej na Liste vlastníctva číslo 843 pre katastrálne
inemíe a obec Šajdíkové Humence, okres Senica. Dížka qitlačného potrubiá je 1505 bm.
Výtlačné potrubie sa nachádza v katastrálnom území Dojě a v katastrálnom území Šajdíkove
Humence.
(2) Predávajúci v ll ruďe vybudoval v;itlačné potrubie v roku 1998 a do trvalej prevádzky
bolo uvedené v roku 2000.

il.
l.

Predávajúcí vll rade predáva kupujúcemu v2l rade podiel I647l2832-in kqýtlaěnému
potrubiu vdl'žke 1505 bm nachádzajitcemu sa v katastrálnom území Dojč avkatastrálnom
uzemí obce Sajdíkove Humence a kupujúci v 2l rade tento podiel l647l2832_in nadobúda do
svojho qýluěného vlastníctva.

ilr.

Predmetom prevodu je podiel 1647l2832-in vzhťadom k celku k qitlačnému potrubiu v dÍžke
1505 bm nachádzajicemu sa v katastrálnom uzemí Dojč avkatastrálnom území obce
Sajdíkove Humence, ktoý je vo vlastníctve predávajúceho v ll rade.

rv.

Kúpna cenaza spoluvlastnícky podielvo výške l647l2832-in vzhťadom k celku k vytlačnému
potrubiu vdlžke 1505 bm nachádza1ícemu sa v katastrálnom území Dojč avkatastrálnom
území obce Sajdíkove Humence, ktoý v súčasnosti vlastní predávajúci v Il rade, je
dohodnutá v sume 45.256,82 EUR.



v.

(1) Kupujúcí v2l rade sa zavázuje, že predávajúcemu vyplatí sumu 45.256'82 EUF.
vspratňcrr-po 1.000,- EUR mesačne, vždy do 25. dřn vmesiaci, na úěet predávajúceho

veáený ,,. Čšog, a.s., číslo účtu: 400693169917500. Prvá splátka bude vykonaná do dňa

25.06.2012.
(2) Kupujúcí v2l rade je oprávnený vyplatiť aj mimoriadnu splátku na dohodnutú kupnu

"*,', 
ui.bo platiť i vyššie mesačné splátky' ako je 1.000,- EUR. Predávajúci je povinný takéto

plnenie prijať.
(:; z-t"""é strany sa dohodli, že v prípade omeškania so zaplatením splátky kúpnej ceny,

žaptati kupujúci v 2l rade urok z omeškania vo qýške 9 oÁ točte zdLžnej sumy počnúc od

prvého dňa omeškania do jej zaplatenia.
(+) rupujúci v 2l rade svoj závázok spočívajirci v zaplatení kúpnej ceny voči predávajúcemu

u il 'ua. 
vznáva čo do dóvodu avýšky atento sa zavazuje zaplatíť tak, ako je uvedené

v Splátkovom kalendéri zo dňa 1t.O5.20l2, ktoý je neoddelitel'nou súěasťou tejto Kúpnej

zmluvy.

vI.

Náklady zaprevádzkuqitlačného potrubia, ako aj naúdržbuvytlačného potrubia (napr. bežná

ndržba, náklady na bežné opravy' chemikálie, energie a iné) budú predávqici v l/ rade

a kupujúci v 2l rudehradiť kůďý v podiele Ll2-ice vzhťadom k celku.

VII.

Zm1uvné strany sa dohodli, že investície do qitlačného potrubia, okrem bežnej údrŽby

abežných opnív, budú vykonávať ůpo tom, čo si navzájom tieto investície odsúhlasia na

zasadnuti obecného zastupiteťstva apo ich odsúhlasení uzatvoria dohodu, vktorej bude

uvedené, ako sa na investíciách budú podieťať. Dohoda o investíciách musí mať písomnú

formu.

vru.

(1) Predávajúci v ll rade prehlasuje, Že na predmete prevodu neviaznu žiadne dlhy, vecné

Ě.emerrá, ani iné právne povinnoiti. Kupujúci v 2l rade sa so stavom predmetu prevodu

oboznámil jeho obhliadkou na mieste samom.
(2) Vlastníóke právo k predmetu prevodu nadobúda kupujúci v 2l rude okamihom podpísania

tejto Zmluvy.

IX.

(1) obecné zastupiteťstvo obce Dojč odsúhlasilo znenie tejto Zmluvy Uznesením číslo

37 l20I2 zo día 13.04.2012.
(2) obecné zastupitelistvo obce Štefanov odsúhlasilo znetie tejto Zmluvy Uznesením číslo

L32l2010 zo dř;a 25.0l .20t0.



1-

(1) Svoje podpisy na tejto Zmluve zmluvné strany uradne osvedčia. Zmluva nadobúda
platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
(2) Zmluva je vyhotovená v 4 exemplaroch, z toho každá zmluvná strana prevezne
1 exemplar, 1 exemplar prevezme JUDr. Alojz Baránik, advokát zastupujúci predávajúceho
v ll rade a 1 exempliír prevezme JUDr. Mária Trylčová, advokátka zastupujúca kupujúceho
v 2l rade.
(3) Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu preěítali, jej ustanoveniam rozumejú' sjej
obsahom súhlasia, čo svojím podpisom potwdzujú. Svoju vóťu prejavujú slobodne avážne.
Zmluvu podpísali bez nátlaku a pri jej podpise neboli v časovej ani inej tiesni. Túto zmluvu
neuzatvárqú v omyle alebo zanápadne neqýhodných podmienok.
(4) Prílohou a neoddelitel'nou súčasťou tejto Kúpnej zmluvy je Splátkoqý kalendrír zo dřra
1r.05.20t2.

V Senici, ďřla ll.05.20l2

Úradne osvedčené podpisy

obec Dojč
ICO: 00 309 508
Zastipená Ing. Katarínou Jankovičovou,

obec Štefanov
IČo: oo 3Í0 077
Zastttp ená Rudolfom Polákom, starostom obce
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Sptátkový kalendár pre zaplatenie kúpnej ceny v sum€ 45.256,82 EUR v zmysle Kúpnej
zmluvy zo dňa 11.05.20L2 v prospech obce Dojč

Poradie splátkv Dátum snlatnosti splátkv Výška splátkv
1. 25.06.2012 1.000,- EUR
2. 2s.07.2012 1.000, - EUR
J. 25.08.2012 1.000, - EUR
4. 25.09.2012 1.000, - EUR
5. 2s.r0.2012 1.000, - EUR
6. 25.r1.2012 1.000, - EUR
7. 25.12.20t2 1.000, - EUR
8. 25.0r.2013 1.000. - EUR
9. 25.02.2013 1.000. - EUR
10. 25.03.2013 1.000. - EUR
11. 25.04.2013 1.000, - EUR
t2. 25.05.2013 1.000, - EUR
13. 25.06.2013 1.000, - EUR
14. 25.07.2013 1.000. - EUR
15. 25.08.2013 1.000. - EUR
16. 25.09.2013 1.000. - EUR
17. 25.r0.2013 1.000. - EUR
18. 25.r1.20r3 1.000. - EUR
19. 25.12.2013 1.000. - EUR
20. 25.0r.2014 1.000. - EUR
21. 2s.02.2014 1.000.,. EUR
22. 2s.03.2014 1.000, - EUR
23. 2s.04.2014 1.000, - EUR
24, 25.05.2014 1.000. - EUR
25. 25.06.2014 r.000. - EUR
26. 2s.07.2014 1.000, - EUR
27. 2s.08.2014 1.000, - EUR
28. 25.09.2014 1.000. - EUR
29. 2s.10.2014 1.000. - EUR
30. 25.tr.2014 1.000, - EUR
31. 25.t2.2014 1.000. - EUR
32. 25.01.2015 1.000, - EUR
33. 2s.02.2015 1.000, - EUR
34. 25.03.20t5 1.000, - EUR
35. 25.04.2015 1.000. - EUR
36. 2s.0s.2015 1.000. - EUR
37. 25.06.2015 1.000. - EUR
38. 25.07.2015 1.000. - EUR
39. 2s.08.2015 1.000. - EUR
41. 25.09.2015 1.000, - EUR



25.t0.201s
25.11.2015
25.t2.20t5
25.0t.2016
25.02.20t6

V Senici dňal1.05.20t2

obec Dojč
ICO: 00 309 508
Zastupera Ing. Katarínou Jankovičovou

obec Štefanov
tČo: oo 3l0 077
ZastÚpená Rudolfom Poliíkom, starostom
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