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RJ]J Obec Šintava
Č. d. 244

925 51

Dňa 15.11. 2016

]ZÉĺ:_ Zaradenie materiálu na rokovanie obecného zastupiteľsfiza

Dolu  podpísaní  poslanci  obecného  zastupitel'stva  v Šintave  si  dovol'ujeme  na  základe

§25   ods,   4   písm.   a,zákona   369/1990   Z.   z.   požiadať   ozaradenie   do   programu
mimoriadneho zasadnutia OZ.

Znenie bodu programu : Spresnenie uznesenia 65/2015 (Galbavý)

Návrh uznesenia

Obecného zastupitel'stva v Šintave

Schvaľuje,

A,  Spresnenie významu v uznesení  č.  65/2015  ,,vybudovať verejné  pTkovi:ľo  pre^.?ut.ŕ``
jt;m   zmysle,-že   parkovisko   bude   vybudované   podľa   priloženého   pl_ánu.   5kl?db`a
vybudovahého  parkoviska  bude  podľa  zadefinovanej  skladby  vrstiev  parkovacej  plochy
uvedenej na pláne (príloha č.1).

8, Všetky povolenia na vybudovanie parkoviska zabezpečuje vlastník pozemku. P`ark.ovisk?
musí  bjť  vybudované  do  365  dní  od  písomného  doručenia  povolenia  na  vybudovanie

parkoviska.

C, Žmluvná pokuta za nevybudovanie parkoviska môže byť maximálne 1500 Eur.

D,Zmluvaoodpredajipozemkubudeuzatvorenánajneskoršiedo31.januára2017.

Zodpovedný: obecný úrad

ú:,,J,_,í
]án Šimulčík

Stanislava



Zdôvodnenie:

Realizovanie a vykonanie zmluvy podľa uznesenia 65/2015 bolo ponechané na obecný
úrad.  Podľa priloženej  dokumentácie máme za to, že jednania a predložené návrhy zo
strany obce ohľadne vykonania uznesenia č. 65/2015 neboli v súlade s dobrými mravmi

(viď.  príloha  č.  2-5)  Pre  jednoznačnosť  vykonania  uznesenia  je  dôležité  spresnenie
detailov uznesenia č. 65/2015, aby sme sa vyhli možnej svojvôli.
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OBEC  ŠINTAVA

ObecnÝ úrad č. 244. 925 51 Šintava. tel.č. 031789 2370, e-mail:obec@,sintava.s_k

č.sp. 50/2016

Váž. pán
Martin Galbavý

súp.č. 744

925 51 Šintava

V šintave,dňa 26.4.2016

vybavuje : Holbĺková

c`.2

VEC: Kúpna zmluva

Dňa 8.4.2016 bola na tunajší úrad doručená Kúpna zmluva na odpredaj  pozemku parc.č.
316/57 o výmere 62 m2. Kúpnu zmluvu žiadame doplnit' nasledovne:

Článok IV. Spoločné ustanovenia

Na prvej strane zmluvy doplnit' za ...v zmysle § 9 písmeno a / § 9a, ods. 8. písm.e/

Na druhej strane zmluvy doplniť tmavým označené vety:

....... bude zhotovené  s betónových zatrávňovacích tvámic.  Takto vybudované  parkovisko
kupujúci bezodkladne odovzdá do majetku obce, keďže parkovisko bude vybudované
na   pozemku,   ktorý   ostáva   majetkom   obce.   Lehota   na   vybudovanie   parkoviska
kupujúcim   je   dohodnutá   najneskôr   do   365   dní   odo   dňa   podpisu   tejto   kúpnej
zmluvy.              V pripade, ak do uvedeného termínu nebude verejné parkovisko vybudovamé,
predávajúci má právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške  1000,- eur od kupujúceho, tým
nie je dotknutý nárok na náhradu škody."

Článok V. Záverečné ustanovenia
Prvú vetu ponechať.

Druhú vetu zmeniť: Návrh na vklad do katastra podávajú spoločne všetci účastníci zmlwy najskôľ
nasledujúci deň po odovzdaní \ĺybudovaného paľkoviska do majetku obce. Kúpne zmlwy vľátane
návľhu na vklad vlastníckeho práva v pmspech kupujúceho budú do wedenej doby uložené
u pľedávajúceho. Obe zmluvné strany .... "

Po doplnení požadovanej úpravy  doručte kúpnu zmluvu na podpis starostovi.

S pozdravom

Príloha: 4x kúpna zmluva
2x návrh na vklad

I.m[

čka
Ľšĺarostá`obce
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Vec: Kúpna zmluva

Prúčast'Vašejpožiadavkyboladoplnená,takakojetouvedenévuznesení65/2Ú13.v

nevykonaterná.  Kupujúci  (z'notoviteľ  parkovisKah  iiiu4c  vywuuv,_.  r_

(predávajúci-obecŠintava)ažpoobdŕžanipovolenianavybudovanieparkoviska,ktorézabezpeč%
vlastnkpozemku(obecŠintava).Akoieuvedenévschválenomuzneseničís`o65/2015,počitanie

času-vzhĺadomnavybudovanieparkoviska,začínaažpopredajipozemkuMpriiatéuznesenie).Je

logické,žeparkoviskojemožnévybudovat'ažpoobdŕžanípovolenianavybudovaniaparkwiskaod
vlastníkapozemku{obecŠintava).lnáosobanacudzompozemkunemôžesvo}vornekonať.Zmlwa
nesmiebrivrozporedobrýmimravmi,mábtivykonaternáanemábrizámermnevýhodnápm

jednu zo strán.

Tretiapožiadavka,ktorásatýkvybudovaniaparkoviskapredpredajompozemku,vzhĺadomm

prijatéuznesenie65/2015,nemôžebyt'zapraco\ianádozmlu`.ĺy,!eboWbo!asnímvrozpore.
Dovolímsiodcitovat'predmetnéuznesenie:„...žiadatera,predávanýpozemokjepriľa"pozemoka

súvisí   s   pozemkom   kupujúceho   s   podmienkou   spočivajúcou   v   povinnosti   vybudovat'   verejné

parkoviskopreautáriaverejnompriestranstve,ktorévzniknemedzimiestnoukomunikáci"aieh
novouhranicoupoodkúpenípozemkužiadateťovi..."Zuzneseniajezrejmé,žeparkoviskovznikne

qvybudovarié),ažpodkúpenípozemku,niepredjempredajmVykonávatďuznese"
obecnéhozastupiteľst%nemôžemenftjehoobsahanikonaťvrozporesním.

_1  Va  l(,JL   , -__,11

Druffipožiadavkajezapracovanáčiastočne,lebopodraVašejpožiadavkybybolakúpríazmlwa
•---. `"   Yiiniiii'iri  {z'notoviter  parkoviska),  môže  vybudovat'  parkovisko  na  cudzom  pozemku.            _i__..:.i,.    L,+nrá  7ahf]zoečuie

S pozdravom

Martin Galbavý
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K  Ú   P   N  A        Z   M   L  U  V  A                 `_"::`--:.ĽŤĽ" ----. L ,-,-*-',..: ...:'`
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kĺorú uzaĺvoi.ĺli :

1)  0 8 E C  šintava , IČ0 00306193, DIČ 2021000927 so sídlom Šĺntwa s.č.2J4,
PSČ 92551 v zastúpenĺ starostom obce  p. Miro`sla"n Holičkom ,
al{o   predávajúci

2) Martin  G A L 8 A VÝ  i.od.Galbavý, nar.1ĺ.05.1976`  rodné číslo 76.05.11/6560, by{om
Šintci+ia s.č.744,  PSČ  92551,   občan SR
ako   kupujúci.

Článok 1.
Úvodné  ustanovenia.

Predávajúciobecšinĺavajevýlučnýmvl_as[níkomnehnuĺeľnosti(poqiell/l),zap_ísanýc±.nalis.{e
vlasĺnícľ;a č.1  , pre okres Galanĺa, obec Šinĺa+ia, kaĺasĺrálne úz.emie Šintava, vedenom Okresným
úi.adom Galanta kaĺasĺrálnyin odboro" , pričom sa jedná o:
-      Pozemok:

Parc.č.316/ 1 -záhrady vo Týinere  1585 m2
(parcely regisĺra „C" evidqvané v kaĺasĺrálnej mape)
Pozemokje umiesĺnený v 7_astavanom území obce.

Predávajúci  vyhlasuje, že ručí za nespornosť vlastnícĺva ĺejĺo nehnuĺeľnosĺi a všeĺky záväfky
a pohľadávky spojené s užívaním a vlasĺnícĺvom pľevádzanej nehnuteľnos{i sú ku dň_}i podpisu
zmluw ithradené. Ďalej predávajúci osobiĺne Tyhlasuje, že na prevádzanej nehnuĺeľnosti
neviaznu žiadne ťarchy, dlhy ani vecné bľemená.

Článok 11.
Predmet zml uvy.

Predávajúci predáva čast' nehnuĺeľtiosĺi bližšie popísanej v článkii 1 . ĺejĺo zmluw  kupuýúcemu
vi celom svojom podieli  podľa geomeĺrického plámi číslo 14784236-9-10/2015 úradne oveľeného

pod číslom  1161/2015 a ĺo novovyĺyorenú parcelu i.egistra CKN čislo 316/57 záhradu o výmere
62 m2, pričom kupuýúci sa stáva jej výlučným  vlasĺníkom v celosĺi v podieli  I/1-ina.
Zbyĺok CKN parcely číslo 316/1  záhrada  o výmere  1523 m2  zosĺáva  vo vltisĺnícĺve

predá"ýúceho.
Kiipujúci uvedenú nehnuĺeľnosť kz{puje  a preberá do svojho vlas{nícĺva , pričom vyhlasiije , Že
sĺaw prevádzanej nehnuteľnosĺi mu je dobre známy z obhliadky na miesĺe samom .

Článok 111.
Kúpna cena.

Dohodnuĺá kúpna cena je 620 €, slo"n šesťstodvadsať Eur, pričom {á{o dohodnutá,kúpna ce_n.a
bude vyplaĺená pred poäpisom zmhNy v hoĺovosti do pokiadnice obecného úradu v Šin{ave. Túto
skuĺočnosť zmluvné strany svojimi podpismi na ĺejĺo zmlw]e poĺvrdzu.jú.

Č,ánok IV.
Spoločné ustanovenia.

Pi.evod nehm!ĺeľnosĺi bol sclri;álený Obecným zasĺupiteľsĺvom v Šinĺaye uznesenim č.65/2015-
OZ-2015 zo dňa  10.12.2015  . Prevod majetku obce sa realizuje v zmysle `§ 9a  ods. 8, písm. e)
7('(dr`mri  ĺ'.13R/1001   '7h   r\ mr\;ntb-"  r`Loi' `` -"nmi'  `.nc.lrrwč;.'ob.  nvnAn;o^u



Účastníci  zmlwy  berú   na  vedomie, že na zmluvu sa v.zťahujú prísluš_né rst.ano:eyi.a
Obč.zákonníka o ŕlatnosti právnych úkonov  o kúpnopredajnej zmluve. Poplatky súyisiace
s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci.-Saĺej-účastnícivzalinavedomie,íešlastn_íctvop.r.ev4dz?nejpe.hTuteľn?stinazá,Ľ!:!_:_t.:!to
-z;í;yprejdenakupujúcehodňompoNoleniavklgduvlast.flícfi.fioprávanapríslušnom

Katašt;álriom odbore  o ktorý vklad účastníci osobitne požiadaýú.-äi;;-;i;;;l;uzneseniaoóecnéhozastupiteľstvasaku.pujúcizavä?uýeyavl.:_s:rž..:.á_:l:!ľ,
-;ť;:do;;íverejnéparkoviskopreautá;av.:r.ejnoypriest,ran:tv?,kto:ŕĺ::ľ+:Ť:~Ľ,:3`::.::e:trS%,
vĽ:uuun;#c;š,u.Ja"J:eíou,;=;ä;-hrť;;ic-äťí_oái;ž;;;-_i:že-_ri_ku.Bu.dé_sajeppať?p?rkomv_i|S_Podĺžke
-í;,-;ď-;i ;írkeJ2,5 m, kioré bude zh;tcNené s betónovýc? zatrťŤova.cích `tvárťic.. T:k.t.:
';i;i;;a;i-rijišNi;kokupujúcibez_odFladFeod.ovz.dfido,m.aý?tk:oPc,eE.ĺp_:z_á,p:s^e...t.ešj::^;z„mluvy
'á;-tiťa;-trálsakupuýúcizóizujevybudovaťparkoviskov-leh-ote._do36:dťĺlod`doĺuí_:ri_:J
wi;ó:;:'|;ťi'ť;;-iť;á;;aniepa;koj;iskarlast_ri_íkorp?zeTkr,kedž:P?,rŤ0|V_i_:_Ľ:__::_!:.Ľ|b^u.!^o_V_:nmeí
y;;víä;äi::tii-ás;avahaýetkomobc?.vprípád_e':kd?uv:denŕho,ter|ľ:r_u__ľe=:_:d,envnenrejn:Í"
';;ž::í:;;':ť';S;;áš;;é:-ťáááv;júĽiTápräĽ_ťp?ža_4ov:ťzm,uvnúpokutuvoYýškelooo,-eurod
Lkupujúceho;ýmniejedotknutýnároknanáhraduškody.

Článok v.
Záverečné ustanovenia.

Táto  zmluwa  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísani?  vše_tpmi..úča.stníkmi,  pr.ám.u„úfi_:_,nosť-;;óoii-ä; 'i;ň;-;i;:ňoien;a vkiadu viastň;cieio  iráva qo prí?lťšné.ho  kar?stra ľehn:t_=!_::_:.tí:.

Ňi;;i-;á vklad 'do katastra podávaýú spoločne všetci účastníci z_yh{vy. Obe zml"né strany sa
zaväzujú,poskytnúťpotrebnúsúčínnosťvfonapí.ongvrhu.?avklad.4í;euáu#:ý::;"sy;"zwá:%;:j-;.äd-o;-zi;ť_íreiň;;-kúiykupujúcem:?op??pise'zĽ:ťľ:p__P:+::^t:_íc:i^
-ii;ii:;;;i,--ž;irič  ZmiJUVU  Uzatvorii;   jasn?,  Uričite  ;..Z.ro.Z`Umiteľne,  i.ch  z.#i_:nž :~:ľroLs.t!,^n^i:j.:..
-:;=;i;z;rii_- Účastnící  si  zm,uvu preä podpisom  prečíta,i,  a na  znak Súhlasu  S jej  obsahom ju

podpísali.
Táto zmluva-r-;;;;;;;;;;; -;;;óné pre ok;;;ný úrad-katastrálriy odbor  a po jednom (1 ) rovnopise pre každého

účastníka tejto zmlwy.

ZmluvnéstranysúhlasiasozNerejnenímceléhoobsahTz_ml::vy.Pov.innosť.z?l,wuť::ejniť_
riplývazust;nopenia§5azáko;ač.211/2flooz.z_.psl.ob.odnnom.p:.í`stup.eFinfiormác,iámao
;;;ne a doplnení nieriorých zákonov (zákon o slobode infiormácii) v platnom znení.

má dye sĺrany, je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z_ktorých s.ú dva (2)

V Šintave  dňa

PREDÁVAJÚCI

Miroslav Holička
starosĺa Obce Šintava

•,.,/

Ma#tinGalbavý



rp R f'LO „A   Č` . dT

OBEC  ŠINTAVA

0becnÝ úrad č. 244. 925 51 Šintava. tel.č.  031789  2370.e-mail:obec@,sintava.sk

spis.č. 69/2016

Váž. pán

Martin Galbavý

súp.č 744

925 51   Šintava

V šintave,dňa 3 .6.2016

V EC: Kúpna zmluva -doplnenie

Na základe telefonického rozhovoru s Vami a našou právničkou bolo dohodnuté:

Keďže uznesenie obce nie celkom jednoznačne hovorí, Že vybudovanie verejného parkoviska
sa  uskutoční  až po  odkúpení  pozemku  kupujúcim,  obec  musí  zmluvne  zabezpečiť  splnenie
povinnosti  kupujúceho  na  vybudovanie  verejného  parkoviska.  Z uvedeného  dôvodu  obec
ustupuje    od    požiadavky    na    vybudovanie    verejného    parkoviska    ešte    pred    vkladom
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.

Článok IV.  Spoločné ustanovenia

Vypustiť časť vety:

„bude zhotovené s betónových zatrávňovacĺch tvámic." Z dôvodu, že podl'a uznesenia obce
sa má vybudovat' verejné parkovisko a nie len odstavná plocha.

Doplniť tmavým označené vety:

Stavba  bude  uskutočnená  podl'a  dokumentácie  o\'erenej  v  stavebnom  konaní `i. súlade
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení  neskoršĺch  predpisov,  zákonom  č.135/1961  Zb.  o  pozemných  komunikáciách
(cestný   zákon)   v   znení   neskorších   predpisov,   platnej   STN   73   6056   0d,sta\Jné   a
parko`'ai`ii`   ploi`h}    Ĺ`Ĺ`stn}'+ch   vozidicl   a ďalši'i`h   pi.íslušných   práľn}'ch   prcdi}iso`', STN
a EN,  t.j.  s pl:Ltn}''mi  požiada`i'kami  na  \'ybudovanie verejného  parkoviska  a s odb()rnou
star{]st]ivost'ou.  Prĺpadné  /+meny  nesmú  b.i.t'  urobené  be7L  predchádzajúceho  povolenia
Obci`    Šintaťa.    %rcjné    parkwisko    sa    povíižujc    za    v}ÍTbudované    nadobudnutím
právoi}Iatnosti kolaudačného rozhodnutia iia túto stavbu. Takto vybudované parkovisko
kupujúci  bezodkladne odovzdá do majetku  obce,  keďže parkovisko  bude vybudované
na   pozemku,   ktorý   ostáva   majetkom   obce.   Lehota   na   vybudovanie   parkoviska
kupujúcim je dohodnutá najneskôr do 365 dní odo dňa podpisu tejto kúpnej zmluvy.

Pôvodnú   zmluvnú   pokutu   vypustiť   a nahradiť  ju   motivačnejšou   na   dodržanie   temĺnu
vybudovania verejného parkoviska:

Vprípade,    ak   do    uvedenélio   termínu   nebude   verejné   parkovisko   wbudované,
predávajúci má  právo požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 30,- eur za
každý  aj  začatý  deň  omeškania  sjeho  vybudovanĺm,  tým  nie  je  dotknutý  nárok  na


