
Kúpna zmluva  
uzatvorená pod ľa ustanovení § 588 a nasl. Ob čianskeho zákonníka v spojení s § 17 
ods. 1 zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v zne ní neskorších predpisov a zák. 

176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávny ch inštitúcií 
 

 
medzi 
 
Ing. Fedorom Poradovským,  rod. Poradovský 
občanom SR 
( ďalej aj ako „Predávajúci“) 
 
a 
 
Žilinskou univerzitou v Žiline  
Sídlo:    Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina  
Zastúpená:    Dr. h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:     SK 
DIČ:     2020677824 
IČ DPH:    SK2020677824 
IČO:     00397563 
Právna forma:  verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách ako verejná vysoká škola 
(ďalej aj ako „Kupujúca “) 
 
 
 

Článok I. 
 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území Žilina 
zapísaných na LV č. :  

1. 9004 ako: 
-  CKN parc. č.  2726/32 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 180m2, 
-  CKN parc. č.  2726/33 – zastavané plochy a nádvoria o výmere     6m2, 
-  CKN parc. č. 2726/34 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  193m2, 
-  CKN parc. č. 2726/35 – zastavané plochy a nádvoria o výmere    10m2. 
 

2. 9358 ako 
-  EKN parc.č. 713 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 509m2 
Uvedená EKN parcela bola rozdelená Geometrickým plánom č. 19/2016 zo dňa 8.3.2016 
vyhotoveným spol. MAPERI spol. s r.o., Žilina, IČO: 45 445 818 na: 
-  CKN parc. č. 2726/51 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8m2, 
-  CKN parc. č. 2726/52 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 30m2, 
-  CKN parc. č. 2726/53 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 256m2, 
-  CKN parc. č. 2726/54 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 73m2. 
 

3. Predávajúci je zároveň podielovým spoluvlastníkom v podiele ½ nehnuteľností 
zapísaných na LV č.: 9005 ako: 

-  CKN parc. č. 2726/44 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 136m2, 
-  CKN parc. č. 2726/45 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 29m2,  
-  CKN parc. č. 2726/46 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6m2.   



Článok II. 
 

Predávajúci predáva kupujúcej a kupujúca kupuje od predávajúceho nehnuteľnosti zapísané 
na LV č. 9004 ako: 
-  CKN parc. č.  2726/32 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 180m2, 
-  CKN parc. č.  2726/33 – zastavané plochy a nádvoria o výmere     6m2, 
-  CKN parc. č. 2726/34 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  193m2, 
- CKN parc. č. 2726/35 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 10m2, v celosti do svojho 
výlučného vlastníctva; 
 

• novovytvorené nehnuteľnosti z nehnuteľnosti EKN parc. č. 713  
-  CKN parc. č. 2726/51 – zastavané plochy a nádvoria o výmere      8m2, 
-  CKN parc. č. 2726/52 – zastavané plochy a nádvoria o výmere    30m2, 
-  CKN parc. č. 2726/53 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  256m2, 
- CKN parc. č.2726/54 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 73m2 v celosti do svojho 
výlučného vlastníctva; 
 

• nehnuteľnosti zapísané na LV č. 9005 ako 
 -  CKN parc. č. 2726/44 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 136m2, 
 -  CKN parc. č. 2726/45 – zastavané plochy a nádvoria o výmere   29m2,  
 -  CKN parc. č. 2726/46 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  6m2 v podiele ½ do svojho 
vlastníctva. 
 
 

Článok III. 
 

Kúpna cena za uvedené nehnuteľnosti je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 
68.531,80€ /slovom šesťdesiatosemtisíc päťstotridsaťjeden eur 80 centov/. Kúpna cena bude 
uhradená predávajúcemu do 10 dní po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv na účet 
vedený v SLSP, a.s., IBAN:  
 
 

Článok IV. 
 

1. Kupujúca prehlasuje, že je oboznámená so stavom predávaných nehnuteľností. 
2. Poplatky súvisiace s vkladom do katastra uhradí kupujúca a zároveň podá aj návrh 

na vklad vlastníckeho práva do katastra. 
 
 

Článok V. 
 

Kupujúca nadobudne vlastníctvo k hore uvedeným nehnuteľnostiam vkladom do katastra 
nehnuteľnosti.  
Na základe uvedeného možno na LV v kat. území Žilina zapísať vklad vlastníckeho práva 
nasledovne: 
 

• LV č. 9004 
A-LV:  

            bez zmeny 
            B-LV:  
            Žilinská univerzita v Žiline  so sídlom Univerzitná 1825/1, Žilina, IČO: 00397563 
                                                                                                          v podiele 1/1 
 
             C-LV: bez zmeny 
 



• LV č.  
A-LV: 

           -  CKN parc. č. 2726/51 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8m2, 
           -  CKN parc. č. 2726/52 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 30m2, 
           -  CKN parc. č. 2726/53 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 256m2, 
           -  CKN parc. č. 2726/54 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 73m2 
           B-LV:  
           Žilinská univerzita v Žiline  so sídlom Univerzitná 1825/1, Žilina, IČO: 00397563 
                                                                                                          v podiele 1/1 
           C-LV: bez zmeny 
 

• LV č. 9005 
           A- LV: 
          -  bez zmeny 
           B-LV:  
           Žilinská univerzita v Žiline  so sídlom Univerzitná 1825/1, Žilina, IČO: 00397563 
                                                                                                          v podiele ½  
           C-LV: bez zmeny 
 

 
Článok VI. 

 
1. Predávajúci vyhlasuje, že jeho zmluvná voľnosť pre potreby platného uzavretia 

kúpnej zmluvy nie je nijako obmedzená a má právo s predmetom kúpy voľne 
nakladať a do momentu podpísania tejto zmluvy nepodpísal platne žiadnu inú zmluvu 
o prevode predmetu kúpy. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, záložné práva 
alebo iné ťarchy, vecné bremená a iné vecné práva.  

3. Predávajúci vyhlasuje, že nehnuteľnosti nie sú v súčasnej dobe predmetom súdneho 
sporu alebo iného konania, ktoré by mohlo viesť k spochybneniu vlastníckeho práva 
Predávajúceho k nehnuteľnosti a nie sú mu známe ani iné práva v prospech tretích 
osôb, ktoré by obmedzovali dispozičné právo Predávajúceho k nehnuteľnosti 
a zároveň vyhlasuje, že nehnuteľnosť je spôsobilá na riadne užívanie za účelom jej 
podstaty.  

4. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že všetky záväzky kupujúceho voči predávajúcemu 
spojené s užívaním uvedených nehnuteľností budú uhradením kúpnej ceny navzájom 
vysporiadané. 

 
 

Článok VII. 
 

1. Účastníci s obsahom tejto kúpnej zmluvy súhlasia a prehlasujú, že zmluva je 
vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, bez nátlaku, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi. 

2. Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 5 exemplároch, 2x pre kataster a 1x pre Ing. Fedora 
Poradovského a 2x pre Žilinskú univerzitu v Žiline. 

3. Kúpna zmluva podlieha zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv (§ 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov). 

 
 
 



4. Zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná, schválená a na znak súhlasu 
vlastnoručne podpísaná. 

 
 
 
 
V Žiline  dňa .............................                                      V Žiline dňa...................... 
 
 
...............................................                                      ................................................. 
 
          predávajúci                                                                          kupujúca                                       


