
Zmluvné strany: 

Predávajúci: 

Kupujúci: 

fayn, s.r.o. 

Kúpna zmluva 
č.31/2010 

sídlo : Janka Kráľa 3, 911 01 Trenčín 
zast. : Slavomír Zaťko, konatel' 
IČO : 35 850 078 
DiČ : 2021704828 
IČ DPH : SK 20217004828 
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa , a.s. 
Číslo účtu : 0274242066/0900 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , 
v oddieli Sro, vl. Č . 14128/R 
(ďalej len "predávajúci") 

Mesto Trenčín 
sídlo: Mierové námestie Č . 2, 911 64 Trenčín 
zastúpené : Mgr. Richardom Rybníčkom - primátorom 
IČO : OO 312 037 
DiČ: 2021079995 
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko, a.s. , 

krajská pobočka Trenčín 
Číslo účtu : 0600536001/5600 
Variabilný symbol : 810 OO 03110 
(ďalej len "kupujúci") 

u z a t v á raj ú podľa § 588 a nasl. zákona Č . 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 
znení túto kúpnu zmluvu : 

I. 
1) Predávajúci je výlučným vlastníkom stavebného objektu nachádzajúceho sa v k. Ú. 

Trenčín , na pozemkoch parc. Č. 3309/2 zastavané plochy a nádvoria, parc.č . 3487/9 
zastavané plochy a nádvoria, 3487/29 zastavané plochy a nádvoria a parc . č. 976/60 
zastavané plochy a nádvoria (všetky zapísané na LV Č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín) , 
Partizánska ulica v Trenčíne a to SO 102 Komunikácie a spevnené plochy. 

2) Stavebný objekt SO 102 Komunikácie a spevnené plochy bol skolaudovaný Mestom 
Trenčín, Špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie 
Kolaudačným rozhodnutím pod č .j. SpSÚ 924/2009-003/Zm, MsÚ 88141/2009 zo dňa 
09.10.2009, ktoré je právoplatné dňom 15.10.2009, ktoré bolo opravené Rozhodnutím 
č.j . SpSÚ 924/2009-004/Zm, MsÚ 88141/2009 zo dňa 19.02.2010, právoplatné dňom 
01 .03.2010. 

II. 
1) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje stavebný objekt uvedený· v článku I. tejto 

zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu 1,- € (slovom jedno euro) . 

2) Kúpnu cenu uhradí kupujúci na účet predávajúceho do 10 dní odo dňa podpísania 
tejto kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

III. 
Kupujúci kupuje od predávajúceho stavebný objekt uvedený v článku I. tejto zmluvy za 

účelom zabezpečenia prevádzkovania stavebného objektu. 



IV. 
Predávajúci sa zaväzuje predložiť Mestu Trenčí n prostredníctvom útvaru životného 

prostredia a dopravy MsÚ " Žiadosť o usporiadanie siete miestnych komunikácií na území mesta 
Trenčín" spolu s požadovanými dokladmi uvedenými ako prílohy žiadosti za účelom začatia 
správneho konania vo veci zaradenia komunikácie do siete miestnych komunikácií. 

V. 
Kúpa stavebného objektu uvedeného v článku I. tejto kúpnej zmluvy bola schválená 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Č . 598 zo dňa 29.04.2010. Výpis uznesenia 
tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. 

VI. 
1) Táto kúpna zmluva sa vyhotovuje v 5-tich exemplároch. 

2) Práva, povinnosti a právne vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami platného Občianskeho zákonníka. 

3) Zmluvné strany vyhlasujú , že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumitel'ne a určite , 
nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si 
ju prečítali , porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali. 

4) V súlade s § 7 zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, 
predávajúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov kupujúcim, v rozsahu v 
akom sú uvedené v tejto zmluve, pre potreby dosiahnutia predmetu tejto zmluvy a za 
účelom ich spracovania v informačných systémoch kupujúceho ako aj oprávneného 
zverejňovania údajov v súlade s platnou právnou úpravou. Predávajúci udeľuje súhlas 
dobrovol'ne, na dobu neurčitú . Po ukončení platnosti tejto zmluvy a vysporiadaní 
všetkých záväzkov a pohľadávok súvisiacich s touto zmluvou môže súhlas kedykoľvek 
odvolať písomným oznámením kupujúcemu. 

5) Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1/ zákona 
Č . 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

.. . - 9 -12- 2011 
V Trencme dna ... .... ...... ... ..... . 

Predávajúci : 

podpis anonymizovaný 

Slavomír Zaťko 
konatel' 

Kupujúci : 

podpis anonymizovaný 

Mgr. Ri ard Rybníček 
primátor 
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MESTSKÝ ÚRAD VTRENČÍNE 
Mierové námestie č. 2, 911 64 Tre n čín 

Č.j. 
V/272-2011 

Vec 

Vybavuje: 
Mgr. Beniačová 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia 

Telefón: 
032/ 6504 445 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 29.04.2010 

u z nes e nie č. 598 
k Návrhu na kúpu stavebného objektu do vlastníctva Mesta Trenčín 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schvaľuje 

V Trenčíne: 
05.12.2011 

kúpu stavebného objektu SO 102 Komunikácie a spevnené plochy postaveného na 
pozemkoch v k.ú. Trenčín, parc.č. 3309/2, 3487/9, 976/60, 3487/29 (všetky vo vlastníctve 
Mesta Trenčín) do vlastníctva Mesta Trenčín, ktoré bude správcom komunikácie, od fayn, 
s.r.o., za kúpnu cenu 1,- €. Na stavbu komunikácie bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie č.j . 

Sp SÚ 924/2009-003/Zm, MsÚ 88141/2009 zo dňa 09.10.2009 právoplatné dňom 15.10.2009, 
ktoré bolo opravené Rozhodnutím č .j. Sp SÚ 924/2009-004/ZM, MsÚ 88141/2009 zo dňa 
19.02.2010 právoplatné dňom 01.03.2010. 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................................... 1,- € 

Za správnosť odpisu: Mgr. Zuzana Surovčíková 

podpis anonymizovaný 


