Kúpna zmluva ć,. ll/2017
uzatvorená podl'a s 588 a nasl. zńkona č,, 4011964 Zb. obćianskeho zákonnÍka v znení
neskorších pľedpisov azńkona Národnej rady Slovenskej republiĘ č..278t1993 Z, z.
o správe majetku štátu v znení neskorších pľedpisov (ďalej len zákon)
čHnok I.

Zmluvné stľany

Predávajúcĺ: Slovenská republika _ okresný űrad' Żilina
Sídlo:
Janka Kráľa 4, 010 ąo Żilina
Zastúpený: Mgľ. Michal Lavrík - prednosta

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava,
čísloúčtu:SK9481800000007000187786, VS: I35II2O|7, ŠS:13511
(ďalej len predávajúci)
a

Kupujúci:

Sídlo:
Zash'ĺpená:

ICO:

(ďalej len kupujúci)

obec Staškov
Ul. Jozefa Kĺonęra 588, 023 53 Staškov
Ing. Ladislav Šiměisko, starosta
00314293

Čtánok u.
Pľedmet zmluvy

1. Pľedmetom zmluvy je prevod vlastníctva nehnutel'nosti zapísanej na LV č. 7699 na
katastrálnom ođboreokĺesnéhoúradu Čadca, ĺachádzajtlcej sa v kat. űzemí Staškov,

v celosti, a to :
- stavby so súp. č. 313 postavenej na parc. C KN č,. 5765.
2. Predávajúci uvedenú nehnuteľnosť, nadobudol do dočasnej správy podľa $ 5 zákona na
zti<Lade vyhlásenia o ujatí sa dočasnej spľávy majetku štátu zo dňa 10.08.2016 č. sp.
ou-zA-MP O I 20r 6 I 0266 8 0_03 .
3. Pľeđávajúcitouto zmluvou predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosť špeciÍikovanúv bode
1. tohto článku.

Clánok III.
Účel zmluvy

1.

Kupujúci bude predmet zmluvy vyllžívaťna všeobęcnépľospešnésluŽby _ múzeum
školstva na Kysuciach.

článok IV.
Kúpna cena
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Článok W

Záverečnéustanovenia
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Kupujúci sa oboznámil s obsahom znaleckého posudku, pozná
fyzický stav pľedmetu
zmluvy uvedeného vČlánku II. bod.l. tejto ,Äl";i, vlastníctvo
ktoľeho sa prevádza
a v tomto Stave,. t. j. ako stojí a leŽí ho
bez iy,hĺadtupujĺ'Dňom nadobudnutia vlastníctva
k pľedmetu zmluvy prechźtdzajúna kupujúceho
vsätky práva a povinnosti vyplývajúce
z vlastníctva pľedmetu zmluvy-že
Zm|wné stľany-vyhlasujú,
prejav ich vôle bol uľobený slobodne avážne,
určite
a zrozumiteľne' Po pľečítaní
tejto kúpnej zmluvyJ bez výhrad'sĺhlasia s jej obsahom
J
a na
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú."
?yuk
Kúpna zmluva je vyhotovena v siästĺőhĺovnopisoch
z ktoých zmluvné stľany dostanú po
jednom rovnopise, katastľálny odboľ
okresńého ú."d' ć;Jil;;;il"äuu .ounopiry,

jedno vyhotovenie dostane Ministerstvo
financií SR ako schvaľovací oľgán.

Kupujúci apredávajúci sa dohođli,že spľávny p"pi-t"L
za podanie návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastľa nehnute'l'nosti
zapiatí kupujůci vo forme kolkových
známok v pľíslušnejhodnote. Pľedávajúci nie je
aá icľ' doručenia povinný podat, návrh

na vklad vlastníckeho ptávado katastra nehnuteľností.

ČIánok VII.
Návrh na vklad do katastra nehnutel'nostĺ

Pľedávajúci podá, po zaplateni dohodnutej kúpnej
ceny
po splnení ostatných
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, n,ĺ*ľ' pouol"nie a
vkladu vÍastníckehopráva
v pľospech kupujr1e|o podľa tejto zmluvy do
"u
katastŕa
nehnuteľností, na katastrálny odbor
okľesného úradu Čadca pre katastľálne územię Staškov
takto:

čast'A LV: Majetková podstata
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stavba s. č. 313 postavenánaparc. č. 5765

Cast'B LY: Vlastníci
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obec Staškov, Ul. IozefaKľonera 588' 023 53 Staškov
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Čast'C LV: Ťarchy
Bez zápisu.
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Mgr. Michal La
prednosta
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Ing. Ladislav Šimčisko
starosta
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Ministerstvo financií Slovenskej republiky podl'a 11 ods. 4 zákonač,' 278t1gg3 Z.
$

štátu v znenĺ neskoršĺch predpisov

z. ospráve

majetku

s(lhlasí
s odplatným prevodom vlastnĺctva nehnutel'ného majetku štátu nachádzajúceho sa v katastrálnom územĺStaškov,
obec Staškov, okres Cadca zapĺsaného na liste vlastńĺctva č' 7699 ako stavba so súp.č.313 situovaná na pozemku
KN_C parc'č' 5765 zvlastnĺctva Slovenskej republiky, dočasnej spľávy okresného úradu Žilina, so sĺdlom: Janka
Kráľa č' 4, 010 40 Žilin-a do výlučnéhovlaśtnĺctvaobce Staškóv,'so śĺdbmobecného úradu: Ul. Jozefa Kronera
588,023 53 Staškov, lČo:00314293.
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V Bratislave 13.04.2017
K spisu čĺslo:MF/1121112017-821
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JUDr. Branislav Pokorný
riaditel'

odboru majetkovoprávneho

