
M a r t in  Č a t l o š
vedúci služobného úradu 

Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja 
SI ovci i skcj republiky

Bratislava 04. 09. 2015
Číslo: 02283/2015/D í 62-OPÚ/53675

Vážený pán Stupavský,

Slovenská republika zastúpená správcom majetku štátu -  Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v postavení predávajúceho 
a kupujúci Jozef Stupavský, narodený: rodné číslo: trvalý
pobyt: uzatvorili dňa 02.07.2015 Kúpnu zmluvu č.
558/D160/2015 (ďalej len „kúpna zmluva“), predmetom ktorej bo) prevod vlastníctva 
nehnuteľného majetku štátu, nachádzajúceho sa v katastrálnom území, obec a okres 
Bánovce nad Bebravou, vedenom na ľ. V č. 4607 ako

o pozemok na CKN parcele č. 2433/1 o výmere 92.34 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa 02.07.2015 udelilo podľa § ! I ods. 4 
v spojení s § 18m ods. I zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov súhlas k odplatnému prevodu majetku štátu a týmto dňom 
nadobudla kúpna zmluva platnosť.

Zverejnením kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv dňa 10.07.2015 
nadobudla kúpna zmluva podľa § 47a ods, 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v nadväznosti na § 5a ods. 1 až 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov dňom 11.07.2015 účinnosť.

Podľa článku 5 bod 2 kúpnej zmluvy bolo medzi predávajúcim a kupujúcim 
dojednané uhradenie kúpnej ceny kupujúcim najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia 
platnosti kúpnej zmluvy t.j. do 31.08.2015 a podľa bodu 4 tohto článku citovaná zákonná 
povinnosť predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak kupujúci neuhradí 
dohodnutú kúpnu cenu najneskôr v posledný deň dohodnutej doby splatnosti.



Nakoľko z Vašej strany nedošlo k dnešnému dňu k uhladeniu kúpnej ceny vo 
výške 89 000,- €

o d s t u p u j e

Slovenská republika zastúpená správcom majetku štátu Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky od Kúpnej zmluvy č. 
558/D160/2015 zo dňa 02.07.2015 uzatvorenej s kupujúcim Jozefom Stupavským, 
narodeným: číslo: trvalý pobyt:

predmetom ktorej bol prevod vlastníctva nchiuiíel ného majetku štátu
a to

o pozemku na CKN parcele č. 2433/1 o výmere 9234 m?', druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria

nachádzajúceho sa v katastrálnom území, obec a okres Bánovce nad Bebravou, vedenom 
na L V č. 4607.

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Vážený pán 
Jozef Stupavský


