
 

 

KÚPNA ZMLUVA 

1. Zmluvné strany 

1.1. OBEC HONTIANSKA VRBICA 

sídlo Hontianska Vrbica 267, 935 55 Hontianska Vrbica 
IČO    00 306 975 
DIČ    2021023565 
v mene obce koná   Karol Pilinský, starosta 
(ďalej aj len ako „Kupujúci“)  

 
a  

1.2. ZLATNER, SPOL. S R.O. 

sídlo    Perecká  22 , 934 01  Levice 
IČO    34 109 919 
obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra 
oddiel    Sro 
vložka číslo    709/N 
DIČ    20 20 401 955 
IČ DPH   SK 20 20 401 955 
v mene spoločnosti koná  Ladislav Zlatner, konateľ 
(ďalej aj len ako „Predávajúci“) 
(Kupujúci a Predávajúci spoločne ďalej aj len ako „zmluvné strany“) 
(Kupujúci alebo Predávajúci samostatne ďalej aj len ako „zmluvná strana“) 

2. Právny režim Zmluvy 

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.01.2015 zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na „8 bytovú jednotku typ PROFIS 
Hontianska Vrbica“ 2/2013 (ďalej aj len ako „Zmluva o budúcej zmluve“), pričom v zmysle ust. bodu 2.6. Zmluvy 
o budúcej zmluve sa zmluvné strany zaviazali (okrem iného) uzavrieť v budúcnosti osobitnú kúpnu zmluvu, na základe 
ktorej Predávajúci prevedie na Kupujúceho vlastnícke právo k Infraštruktúre a Kupujúci za prevod vlastníckeho práva 
Predávajúcemu zaplatí Kúpnu cenu. 

2.2. Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 588 a nasl. ObčZ túto kúpnu na základe ktorej dochádza k prevodu 
vlastníckeho práva k Infraštruktúre (ďalej aj len ako „Zmluva“). 

2.3. Práva a povinnosti zmluvných strán alebo právne pomery Zmluvou neupravené ako aj práva, povinnosti a právne vzťahy, 
ktoré zo Zmluvy vyplývajú alebo so Zmluvou súvisia, sa spravujú ustanoveniami ObčZ, prípadne ustanoveniami iných, 
platných a účinných, všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a to v uvedenom poradí. 

3. Výkladové pravidlá 

3.1. V Zmluve, ak Zmluva výslovne neustanovuje inak alebo z kontextu jednoznačne nevyplýva iný zámer zmluvných strán:  
3.1.1. Názvy článkov sú uvedené len kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na interpretáciu Zmluvy; 
3.1.2. Každý odkaz na osobu (vrátane zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj nadobúdateľov práv alebo 

záväzkov, ktorí sa stali nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so zmluvou, na základe ktorej do práv alebo 
povinností vstúpili; 

3.1.3. Odkazy na články, body, písmená a prílohy sú odkazmi na články, body, písmená a prílohy Zmluvy; 
3.1.4. Každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená odkaz na príslušný dokument v znení jeho dodatkov, doplnení a iných 

zmien; 
3.1.5. Každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho zmien a doplnení (vrátane 

rekodifikácie), resp. platný a účinný právny predpis, ktorý takýto predpis nahradil / nahradí, a tiež akýkoľvek vykonávací 
predpis potrebný pre aplikáciu ustanovenia takéhoto právneho predpisu; 

3.1.6. Ak je v Zmluve uvedené slovo „bezodkladne“, má sa za to, že je právo alebo povinnosť potrebné uplatniť alebo splniť 
najneskôr do 7 pracovných dní, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté v jednotlivom ustanovení Zmluvy inak; 



 

 

3.1.7. Skratky použité v Zmluve a ich obsah, ktorý označujú, sa vzťahujú a sú aplikovateľné aj vo všetkých nasledujúcich 
zmenách Zmluvy a v dodatkoch k Zmluve, a prílohách k Zmluve, pokiaľ v jednotlivom dodatku k Zmluve alebo v zmene 
Zmluvy, alebo v prílohe k Zmluve nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak; 

3.1.8. Slová, ktoré označujú osoby, zahŕňajú právnické osoby aj fyzické osoby; 
3.1.9. Slovné pojmy, ktoré nie sú inak definované v Zmluve, majú význam, ktorý im je pridelený všeobecne záväznými, 

platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktorými sa Zmluva a práva a povinnosti zmluvných strán 
z nej vyplývajúce riadia; 

3.1.10. Pojmom „predpisy“ sa pre účely Zmluvy označujú platné a účinné, všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej 
republiky; 

3.1.11. Pojmom „Infraštruktúra“ sa pre účely Zmluvy rozumejú nasledovné, ku dňu uzavretia Zmluvy liste vlastníctva 
nezapísané, stavebné objekty nachádzajúce sa na parcelách číslo 293,296/1,300,820/1, ktoré sú zapísané Liste vlastníctva 
číslo 1 vedenom pre  katastrálne územie: Hontianska Vrbica, konkrétne  

3.1.11.1. SO 02, 03 - 1 - Stl distribučný plynovod a pripojovací plynovod;    
3.1.11.2. SO 02, 03 - 2 - Stl distribučný plynovod a pripojovací plynovod;    
3.1.11.3. SO-04 vodovodná prípojka a vk - 1 vodovodná prípojka;    
3.1.11.4. SO-04 vodovodná prípojka a vk - 3 staveb. časť- vodomerová komora 1200/1500;    
3.1.11.5. SO-05 vonkajšia kanalizácia - 1 kanalizácia predĺženie;    
3.1.11.6. SO-05 vonkajšia kanalizácia - 2 kanalizácia 8bj;    
3.1.11.7. SO-06 čistiareň odpadových vôd;    
3.1.11.8. SO-07 elektrická prípojka;    
3.1.11.9. SO-08 smetník;    
3.1.11.10. SO-09 sadové úpravy;    
3.1.11.11. SO-10 hrubé terénne úpravy;    
3.1.11.12. SO-11 spevnené plochy; 
3.1.11.13. SO-12 vonkajšie osvetlenie; 
3.1.12. Pojmom „Kúpnu cena“ sa pre účely Zmluvy rozumie suma uvedená v ust. bodu 7.1 a nasl. Zmluvy;  
3.1.13. Skratkou „ObčZ“ sa pre účely Zmluvy rozumie zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; 
3.1.14. Skratkou „ZoOOU“ sa pre účely Zmluvy rozumie zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
3.1.15. Skratkou „ZoDPH“ sa pre účely Zmluvy rozumie zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov; 
3.1.16. Skratkou „KZ“ sa pre účely Zmluvy rozumie zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a 

iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. 

4. Predmet Zmluvy 

4.1. Predávajúci sa na základe Zmluvy zaväzuje previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Infraštruktúre podľa 
ust. bodu 5.1. a nasl. Zmluvy, odovzdať mu Infraštruktúru podľa ust. bodu 6.1. a nasl. Zmluvy a Kupujúci sa 
zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu podľa ust. bodu 7.1. a nasl. Zmluvy. 

5. Prevod vlastníckeho práva k Infraštruktúre na Kupujúceho 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, nakoľko Infraštruktúra pozostáva zo stavebných objektov, ktoré predstavujú inžinierske 
stavby, ktoré sa obligatórne podľa ust. § 6 ods. 2 KZ nezapisujú do katastra nehnuteľností, že Kupujúci nadobudne 
vlastnícke právo k Infraštruktúre jej odovzdaním Predávajúcim Kupujúcemu podľa bodu 6.1. a nasl. Zmluvy. 

5.2. Ak Kupujúci pristúpi k podaniu návrhu na zápis Infraštruktúry do katastra nehnuteľností, návrh na vklad vlastníckeho 
práva k Infraštruktúre do katastra nehnuteľností v prospech Kupujúceho podpíšu obe zmluvné strany v lehote 3 dní odo 
dňa úhrady Kúpnej ceny a v dvoch vyhotoveniach tento odovzdajú k rukám Kupujúceho. 

5.3. Predávajúci sa zaväzuje, že odo dňa účinnosti Zmluvy nepoškodí Infraštruktúru a nezaťaží Infraštruktúru žiadnym 
vecným ani záväzkovým právom, a to najmä, nie však výlučne, záložným právom, vecným bremenom, nájmom, 
podnájmom, resp. iným užívacím právom. 

6. Odovzdanie Infraštruktúry Kupujúcemu 

6.1. Predávajúci je povinný odovzdať Infraštruktúru Kupujúcemu bezodkladne po zaplatení Kúpnej ceny Kupujúcim 
Predávajúcemu podľa ust. bodu 7.1. a nasl. Zmluvy. 

6.2. Kupujúci je povinný prevziať Infraštruktúru pri jej odovzdaní Predávajúcim.  



 

 

6.3. O odovzdaní a prevzatí Infraštruktúry vyhotovia zmluvné strany písomný preberací protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné 
strany. Infraštruktúra sa považuje za odovzdanú momentom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými 
stranami, konajúcimi ich štatutárnymi orgánmi alebo inými oprávnenými (splnomocnenými alebo poverenými) osobami, 
inter praesentes, inak podpisom poslednej z nich. 

6.4. Preberací protokol podľa ust. bodu 6.3. Zmluvy bude obsahovať opis technického stavu Infraštruktúry v čase jej 
odovzdania Kupujúcemu, dátum a miesto podpisu preberacieho protokolu a označenie osôb konajúcich v mene 
zmluvných strán a jeho prílohou bude geometrický plán, revízne správy, certifikáty, kolaudačné rozhodnutie, ak sa tieto 
dokumenty k zložkám Infraštruktúry podľa ich povahy vzťahujú alebo vyžadujú v zmysle predpisov alebo technických 
noriem. Zmluvné strany sa dohodli, že absencia alebo nedostatok niektorej z náležitostí podľa tohto bodu 6.4 nemá vplyv 
na účinky podpisu preberacieho protokolu podľa ust. bodu 6.3 Zmluvy. 
 

7. Kúpna cena 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu vo výške 51 061,58 Eur (slovom: 
päťdesiatjedentisícšesťdesiatjeden Euro a päťdesiatosem Eurocentov). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné 
strany uvádzajú položkový rozpočet za jednotlivé stavebné objekty uvedené v ust. bodu 3.1.11.1 až 3.1.11.13 Zmluvy, 
ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu k Zmluve. 

7.2. Kúpna cena je uvedená bez DPH. Predávajúci je oprávnený ku Kúpnej cene pripočítať DPH v súlade s platnými a 
účinnými predpismi a Kupujúci je povinný popri sume Kúpnej ceny zaplatiť aj sumu DPH z Kúpnej ceny. 

7.3. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku Kúpnej ceny považujú za primeranú a v súlade s dobrými mravmi. 
7.4. Kúpnu cenu zaplatí Kupujúci Predávajúcemu formou:  
7.4.1. jednej splátky v lehote splatnosti, ktorá je 7 dní odo dňa vystavenia faktúry na Kúpnu cenu, pričom túto faktúru je 

Predávajúci oprávnený vystaviť ihneď po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, 
7.4.2. bankového prevodu na bankový účet Predávajúceho uvedený vo faktúre vystavenej Predávajúcim po nadobudnutí 

účinnosti Zmluvy v zmysle ust. bodu 7.4.1 Zmluvy. 
7.5. Náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Infraštruktúre podľa Zmluvy spočívajúce v prípadných správnych 

poplatkoch znáša výhradne Predávajúci. 
7.6. Zaplatením Kúpnej ceny zo strany Kupujúceho Predávajúcemu sa zakladá vyvrátiteľná domnienka, že Infraštruktúra je 

zhotovená podľa projektovej dokumentácie, riadne a včas a nemá žiadne zjavné vady ani skryté vady zistiteľné pri jej 
náležitej prehliadke. 

8. Poskytovanie súčinnosti 

8.1. Za účelom splnenia všetkých povinností zo Zmluvy sú zmluvné strany povinné poskytnúť si navzájom súčinnosť, ktorá 
je potrebná na riadne a včasné splnenie predmetu Zmluvy. 

9. Vyhlásenia zmluvných strán 

9.1. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom len pravdivé, presné a úplné vyhlásenia a údaje súvisiace s 
uzatvorením Zmluvy a Infraštruktúrou. 

9.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že 
9.2.1. sú si vedomé všetkých dôsledkov vyplývajúcich zo Zmluvy; 
9.2.2. sú spôsobilé na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená; 
9.2.3. disponujú všetkými súhlasmi prípadne potrebnými pre uzavretie Zmluvy a prevod, respektíve nadobudnutie vlastníckeho 

práva k Infraštruktúre; 
9.2.4. im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť Zmluvu.  
9.3. Predávajúci vyhlasuje, že  
9.3.1. je oprávnený s Infraštruktúrou nakladať; 
9.3.2. je výlučným vlastníkom Infraštruktúry a oprávnenie nakladať s Infraštruktúrou nie je obmedzené; 
9.3.3. mu nie sú známe také vady Infraštruktúry, ktoré by bránili užívať ju a na ktoré by mal Kupujúceho osobitne upozorniť; 
9.3.4. nezamlčal Kupujúcemu žiadne významné skutočnosti o stave Infraštruktúry. 
9.4. Kupujúci vyhlasuje, že  
9.4.1. bezprostredne pred uzavretím Zmluvy si Infraštruktúru náležite, v prítomnosti ním určených odborných osôb prehliadol 

alebo mal možnosť si ju prehliadnuť, ktorú z vlastnej vôle nevyužil, pričom mu je faktický a právny stav Infraštruktúry 
známy. 



 

 

10. Doručovanie písomností, komunikácia zmluvných strán a jej záväznosť 

10.1. Osobný kontakt bude medzi zmluvnými stranami zabezpečený v jednoduchších prípadoch telefonicky, v zložitejších 
prípadoch osobne na zmluvnými stranami vopred dohodnutom mieste. 

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania písomností sú zmluvné strany povinné používať poštové adresy 
uvedené v bode 1.1. a 1.2. Zmluvy. 

10.3. Zmluvné strany týmto súhlasia, že za úkon doručenia písomnosti sa považuje okrem samotného doručenia aj vrátenie 
zaslanej zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia jej prevzatia adresátom, z dôvodu neprevzatia zásielky adresátom 
v dodatočnej lehote, počas ktorej bude zasielaná písomnosť uložená na pošte, alebo tiež z dôvodu vrátenia zásielky s 
poznámkou: „adresát neznámy“ alebo inou poznámkou obdobného významu. V prípadoch upravených týmto bodom 
Zmluvy sa za moment doručenia považuje moment, kedy sa predmetná zásielka vráti jej odosielateľovi. 

10.4. V prípade, že dôjde k zmene údajov uvedených v bode 1.1. a 1.2. Zmluvy, je tá zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, 
povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o nových údajoch, pričom toto oznámenie vykoná písomne, 
formou poštovej zásielky. Zmena údajov je účinná voči jednotlivým zmluvným stranám dňom doručenia oznámenia tej 
zmluvnej strane, ktorej bolo toto oznámenie zaslané. 

11. Trvanie účinnosti Zmluvy a spôsoby jej skončenia 

11.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť medzi zmluvnými stranami dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom 
podpis Predávajúceho musí byť úradne osvedčený a splnením podmienok upravených predpismi pre uzatváranie zmlúv 
s obcami. 

11.2. Účinnosť Zmluvy možno ukončiť výlučne písomnou vlastnoručne podpísanou dohodou oboch zmluvných strán. 

12. Záverečné ustanovenia 

12.1. Zmluva sa vyhotovuje výhradne v písomnej forme.  
12.2. Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu Zmluvy a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu 

dohodu, korešpondenciu a rokovania, či už ústne alebo písomné, respektíve vykonané v akejkoľvek podobe a forme, 
ktoré sa konali pred uzatvorením Zmluvy. Preto sa tiež zmluvné strany pre prípad vyvrátenia prípadných pochybností 
výslovne dohodli, že ak Zmluva obsahuje dojednania, ktoré neboli obsahom Zmluvy o budúcej zmluve alebo dojednania 
odchylné od Zmluvy o budúcej zmluve, nemá to vplyv na platnosť či účinnosť Zmluvy, jej ustanovení ani práv 
a povinností z nej vyplývajúcich. 

12.3. Zmeny Zmluvy a dodatky k Zmluve musia mať písomnú formu, musia byť vlastnoručne podpísané oboma Zmluvnými 
stranami, sú súčasťou Zmluvy a musia byť vyhotovené v rovnakom počte rovnopisov ako Zmluva samotná pri dodržaní 
všetkých formálnych náležitostí Zmluvy. 

12.4. Pre prípad riešenia konfliktov vzniknutých zo Zmluvy je rozhodným právny poriadok Slovenskej republiky a príslušným 
na riešenie sporov je vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky. 

12.5. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo sčasti neplatným, nie sú tým dotknuté ostatné 
ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým ustanovením, 
zodpovedajúcim hospodárskemu účelu Zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej uzavretia.  

12.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých každá zmluvná strana obdrží tri rovnopisy. 
12.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a úplne oboznámili, že mali možnosť jej 

zmeny, respektíve úpravy, že Zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, zrozumiteľne a určite, nie v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, že porozumeli jej obsahu, tiež že zmluvná voľnosť zmluvných strán nebola ničím obmedzená 
a že tak, ako bola Zmluva vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne prejavili, sledujúc úmysel byť 
Zmluvou viazaní, na dôkaz čoho ju podpisujú.  

V Leviciach, dňa 20.10.2015 
 
 

 
 

Obec Hontianska Vrbica 
Karol Pilinský, starosta obce 

  
 

ZLATNER, spol. s r.o. 
Ladislav Zlatner, konateľ 

 
 


