
 

KÚPNA ZMLUVA 

1. Zmluvné strany 

1.1. Predávajúci 

ZLATNER, spol. s r.o. 

sídlo    Hronská 5985/6A, 934 01 Levice 
IČO    34 109 919 
registrácia   Obchodný register Okresného súdu Nitra 
oddiel    Sro 
vložka číslo    709/N 
DIČ    20 20 401 955 
IČ DPH   SK 20 20 401 955 
IBAN    IBAN  SK47 1111 0000 0010 7334 6074 
tel. číslo   +421 903 442 402 
e-mailová adresa  zlatner@stonline.sk 
konajúc    Ladislav Zlatner, konateľ 

1.2. Kupujúci 

Obec Hontianska Vrbica 

sídlo    Hontianska Vrbica 267, 935 55 Hontianska Vrbica 
IČO    00 306 975 
DIČ    20 21 023 565 
e-mailová adresa  starosta@hontianskavrbica.sk 
konajúc   Karol Pilinský, starosta obce 

2. Právny režim Zmluvy 

2.1. Zákonná úprava 

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ust. § 588 a nasl. ObčZ túto kúpnu zmluvu na základe ktorej dochádza k prevodu 
vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti. 

2.2. Ďalšie pramene vzájomných práv a povinností Zmluvných strán 

Práva a povinnosti Zmluvných strán alebo právne pomery výslovne Zmluvou neupravené ako aj práva, povinnosti a 
právne vzťahy, ktoré zo Zmluvy vyplývajú alebo so Zmluvou súvisia, sa spravujú ustanoveniami ObčZ, prípadne 
ustanoveniami iných predpisov, ktoré súvisia s obsahom Zmluvy a to v uvedenom poradí. 

3. Výkladové pravidlá 

V Zmluve, ak Zmluva výslovne neustanovuje inak alebo z kontextu jednoznačne nevyplýva iný zámer Zmluvných strán 
sa aplikujú nasledovné výkladové pravidlá. 

3.1. Nadpisy Zmluvy 

Nadpisy jednotlivých článkov a bodov Zmluvy slúžia výlučne na lepšiu orientáciu a prehľadnosť zmluvného textu, 
nadpisy jednotlivých článkov a bodov Zmluvy preto nezakladajú žiadne práva a povinnosti Zmluvných strán a nie je ich 
možné použiť ani na interpretáciu obsahu Zmluvy. 



 

 

3.2. Odkazy Zmluvy 

Každý odkaz na 

3.2.1. akúkoľvek 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 a/alebo povinností 
vstúpili; 

3.2.2. akýkoľvek článok, bod, písmeno a prílohu sú odkazom na článok, bod, písmeno a prílohu Zmluvy; 
3.2.3. akýkoľvek dokument znamená odkaz na príslušný dokument v znení jeho dodatkov, doplnení a iných zmien; 
3.2.4. 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 resp. v budúcnosti nahradí a tiež akýkoľvek vykonávací 
predpis potrebný pre aplikáciu ustanovenia takéhoto právneho predpisu. 

3.3. Slovné skratky 

Slová alebo ucelené súbory slov (pojmov) začínajúce veľkým začiatočným písmenom použité v Zmluve majú význam 
udelený im Zmluvnými stranami v nasledovných ustanoveniach Zmluvy. Na základe uvedeného v Zmluve: 

3.3.1. 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; 

3.3.2. Slová, ktoré označujú osoby, zahŕňajú právnické osoby aj fyzické osoby; 
3.3.3. Slovné pojmy, ktoré nie sú inak definované v Zmluve, majú význam, ktorý im je pridelený predpismi, ktorými sa Zmluva 

a práva a povinnosti Zmluvných strán z nej vyplývajúce riadia; slovné pojmy, ktoré nie sú definované v žiadnom predpise 
majú význam, ktorý sa im obvykle prikladá v záväzkovo právnych vzťahoch rešpektujúc dobré mravy, vždy však s 
prihliadnutím na Zmluvnými stranami sledovaný účel Zmluvy; 

3.3.4. V prípade, ak Zmluva vyžaduje, aby určitý prejav vôle bol „vlastnoručne podpísaný“ a tento prejav vôle má vykonať 
Zmluvná strana, ktorá je právnickou osobou, rozumie sa pod vlastnoručným podpisom podpis 

3.3.4.1. fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu tejto Zmluvnej strany - právnickej osoby 
– oprávneným konať v mene Zmluvnej strany samostatne; 

3.3.4.2. všetkých fyzických osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Zmluvnej strany – právnickej osoby len spoločne; 
3.3.4.3. inej osoby na to splnomocnenej, prípadne poverenej štatutárnym orgánom alebo členom alebo členmi štatutárneho orgánu 

riadne, platne a oprávnene konajúcimi v mene tejto právnickej osoby; 

3.3.5. 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; 

3.3.6. Pojmom „Nehnuteľnosť“ alebo „Bytový dom“ sa pre účely Zmluvy označuje stavba bytového domu označená ako 
„Novostavba 8 b.j. Hontianska Vrbica“, ktorá bola zhotovená v súlade s podmienkami zákona o ŠFRB a zákona 
o DnRB a ktorá je postavená na pozemku s parcelným číslom  296/18, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva číslo 2507  
vedenom pre katastrálne územie Hontianska Vrbica ako: stavba súpisné číslo 331, parcelné číslo 296/18, Novostavba 8 
b.j. Hontianska Vrbica bez pozemku a je tvorená: 

3.3.6.1. Stavebným objektom 01 - 8 b.j. bytový dom, ktorý je ďalej tvorený: 

3.3.6.1.1. Bytom č. 1, ktorý je na 1. poschodí Bytového domu a pozostáva zo 4 (chodba, kúpeľňa, kuchyňa, izba) miestností 
o celkovej výmere 31,22 m2, s nasledovným vybavením: vchodové dvere protipožiarne s priezorom EW30/D3 
s oceľovou zárubňou, interiérové dvere hladké, osvetlenie v kúpeľni nad umývadlom, na chodbe a pod kuchynskou 
linkou, vypínače, zásuvky, domáci telefón, vykurovanie kotlom s doskovými radiátormi a rebríkom, umývadlo 
s batériou, sprchový kút s batériou, WC misa kombi, šporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, steny - 
omietky a obklady, podlahy - keramická dlažba, laminát, stropy - omietka; 

3.3.6.1.2. Bytom č. 2, ktorý je na 1. poschodí Bytového domu a pozostáva zo 4 (chodba, kúpeľňa, kuchyňa, izba) miestností 
o celkovej výmere 31,22 m2, s nasledovným vybavením: vchodové dvere protipožiarne s priezorom EW30/D3 
s oceľovou zárubňou, interiérové dvere hladké, osvetlenie v kúpeľni nad umývadlom, na chodbe a pod kuchynskou 
linkou, vypínače, zásuvky, domáci telefón, vykurovanie kotlom s doskovými radiátormi a rebríkom, umývadlo 
s batériou, sprchový kút s batériou, WC misa kombi, šporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, steny - 
omietky a obklady, podlahy - keramická dlažba, laminát, stropy - omietka; 



 

 

3.3.6.1.3. Bytom č. 3, ktorý je na 1. poschodí Bytového domu a pozostáva zo 4 (chodba, kúpeľňa, kuchyňa, izba) miestností 
o celkovej výmere 31,22 m2, s nasledovným vybavením: vchodové dvere protipožiarne s priezorom EW30/D3 
s oceľovou zárubňou, interiérové dvere hladké, osvetlenie v kúpeľni nad umývadlom, na chodbe a pod kuchynskou 
linkou, vypínače, zásuvky, domáci telefón, vykurovanie kotlom s doskovými radiátormi a rebríkom, umývadlo 
s batériou, sprchový kút s batériou, WC misa kombi, šporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, steny - 
omietky a obklady, podlahy - keramická dlažba, laminát, stropy - omietka; 

3.3.6.1.4. Bytom č. 4, ktorý je na 1. poschodí Bytového domu a pozostáva zo 4 (chodba, kúpeľňa, kuchyňa, izba) miestností 
o celkovej výmere 31,22 m2, s nasledovným vybavením: vchodové dvere protipožiarne s priezorom EW30/D3 
s oceľovou zárubňou, interiérové dvere hladké, osvetlenie v kúpeľni nad umývadlom, na chodbe a pod kuchynskou 
linkou, vypínače, zásuvky, domáci telefón, vykurovanie kotlom s doskovými radiátormi a rebríkom, umývadlo 
s batériou, sprchový kút s batériou, WC misa kombi, šporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, steny - 
omietky a obklady, podlahy - keramická dlažba, laminát, stropy - omietka; 

3.3.6.1.5. Bytom č. 5, ktorý je na 2. poschodí Bytového domu a pozostáva z 9 (predsieň, WC+ kotolňa, kúpeľňa, špajza, kuchyňa,  
izba, izba, obývacia izba, chodba) miestností o celkovej výmere 68,58 m2 (samotný balkón o výmere 3 m2), 
s nasledovným vybavením: vchodové dvere protipožiarne s priezorom EW30/D3 s oceľovou zárubňou, interiérové dvere 
hladké, osvetlenie v kúpeľni nad umývadlom, vo WC, v predsieni, na chodbe, v špajzi a pod kuchynskou linkou, 
vypínače, zásuvky, domáci telefón, vykurovanie kotlom s doskovými radiátormi a rebríkom, umývadlo s batériou, vaňa 
s batériou, WC misa kombi, šporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, steny - omietky a obklady, podlahy 
- keramická dlažba, laminát, stropy - omietka; 

3.3.6.1.6. Bytom č. 6, ktorý je na 2. poschodí Bytového domu a pozostáva z 9 (predsieň, WC+ kotolňa, kúpeľňa, špajza, kuchyňa,  
izba, izba, obývacia izba, chodba) miestností o celkovej výmere 68,58 m2 (samotný balkón o výmere 3 m2), 
s nasledovným vybavením: vchodové dvere protipožiarne s priezorom EW30/D3 s oceľovou zárubňou, interiérové dvere 
hladké, osvetlenie v kúpeľni nad umývadlom, vo WC, v predsieni, na chodbe, v špajzi a pod kuchynskou linkou, 
vypínače, zásuvky, domáci telefón, vykurovanie kotlom s doskovými radiátormi a rebríkom, umývadlo s batériou, vaňa 
s batériou, WC misa kombi, šporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, steny - omietky a obklady, podlahy 
- keramická dlažba, laminát, stropy - omietka; 

3.3.6.1.7. Bytom č. 7, ktorý je na 3. poschodí Bytového domu a pozostáva z 9 (predsieň, WC+ kotolňa, kúpeľňa, špajza, kuchyňa,  
izba, izba, obývacia izba, chodba) miestností o celkovej výmere 68,58 m2 (samotný balkón o výmere 3 m2), 
s nasledovným vybavením: vchodové dvere protipožiarne s priezorom EW30/D3 s oceľovou zárubňou, interiérové dvere 
hladké, osvetlenie v kúpeľni nad umývadlom, vo WC, v predsieni, na chodbe, v špajzi a pod kuchynskou linkou, 
vypínače, zásuvky, domáci telefón, vykurovanie kotlom s doskovými radiátormi a rebríkom, umývadlo s batériou, vaňa 
s batériou, WC misa kombi, šporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, steny - omietky a obklady, podlahy 
- keramická dlažba, laminát, stropy - sadrokartón; 

3.3.6.1.8. Bytom č. 8, ktorý je na 3. poschodí Bytového domu a pozostáva z 9 (predsieň, WC+ kotolňa, kúpeľňa, špajza, kuchyňa,  
izba, izba, obývacia izba, chodba) miestností o celkovej výmere 68,58 m2 (samotný balkón o výmere 3 m2), 
s nasledovným vybavením: vchodové dvere protipožiarne s priezorom EW30/D3 s oceľovou zárubňou, interiérové dvere 
hladké, osvetlenie v kúpeľni nad umývadlom, vo WC, v predsieni, na chodbe, v špajzi a pod kuchynskou linkou, 
vypínače, zásuvky, domáci telefón, vykurovanie kotlom s doskovými radiátormi a rebríkom, umývadlo s batériou, vaňa 
s batériou, WC misa kombi, šporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, steny - omietky a obklady, podlahy 
- keramická dlažba, laminát, stropy - sadrokartón; 

3.3.6.1.9. Spoločnými priestormi, ktoré tvorí zádverie o výmere 3,25 m2, sklad o výmere 1,55 m2, chodba o výmere 21,73 m2, 
kočikáreň o výmere 6,44 m2 a schodisko o výmere 17,73 m2; spoločné zariadenia Bytového domu sú nástenné hydranty, 
prenosné hasiace zariadenia, osvetlenie, elektrický vrátnik; príslušenstvom sa rozumie novovybudovaná vybavenosť 
(kuchynská linka, kombinované sporáky, digestory, nástenné turbokotle s ohrevom TUV); 

3.3.7. Pojmom „Pozemky“ sa pre účely Zmluvy označujú pozemky na parcelných číslach 296/2, 296/3, 296/4, 296/5, 296/6, 
300, 820/1 v obci Hontianska Vrbica pre katastrálne územie Hontianska vrbica, zapísané na liste vlastníctva č. 1, na 
ktorých bola Nehnuteľnosť postavená; 

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

3.3.9. Pojmom „Kúpnu cena“ sa pre účely Zmluvy označuje suma uvedená v ust. bodu 7.1 ako kúpna cena Nehnuteľnosti; 
3.3.10. Pojmom „Kupujúci“ sa pre účely Zmluvy označuje osoba uvedená v ust. bodu 1.2; 
3.3.11. Pojmom „KZ“ sa pre účely Zmluvy označuje zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych 

a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov; 
3.3.12. Pojmom „ObčZ“ sa pre účely Zmluvy označuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; 
3.3.13. Pojmom „Predávajúci“ sa pre účely Zmluvy označuje osoba uvedená v ust. bodu 1.1; 
3.3.14. Pojmom „zákon o DnRB“ sa pre účely Zmluvy označuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 

a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov; 



 

 

3.3.15. Pojmom „zákon o ŠFRB“ sa pre účely Zmluvy označuje zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 
v znení neskorších predpisov; 

3.3.16. Pojmom „Zmluva“ sa pre účely Zmluvy označuje táto zmluva o uzatvorená v zmysle ust. bodu 2.1; 
3.3.17. Pojmom „Zmluvná strana“ sa pre účely Zmluvy označuje individuálne Kupujúci alebo Predávajúci; 
3.3.18. Pojmom „Zmluvné strany“ sa pre účely Zmluvy označuje spoločne Kupujúci a Predávajúci. 

4. Predmet Zmluvy 

4.1. Pozitívne vymedzenie predmetu Zmluvy 

Predávajúci sa na základe Zmluvy zaväzuje previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Nehnuteľnosti podľa ust. 
článku 5, odovzdať mu Nehnuteľnosť podľa ust. článku 6 a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu 
cenu podľa ust. článku 7 a prevziať od Predávajúceho Nehnuteľnosť podľa ust. článku 6. 

4.2. Negatívne vymedzenie predmetu Zmluvy 

Predmetom Zmluvy nie je prevod Pozemku, na ktorom sa nachádza Nehnuteľnosť nakoľko tento je vlastníctvom 
Kupujúceho. Predmetom zmluvy nie je ani infraštruktúra (technická vybavenosť), ktorá je vybudovaná v cene 16 541,66 
€ bez DPH a 19 849,99 € s DPH. 

5. Prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti na Kupujúceho 

5.1. Nadobudnutie vlastníckeho práva k Bytovému domu 

Keďže Bytový dom predstavuje predmet vlastníckeho práva, ktorý sa obligatórne podľa ust. § 6 ods. 1 písm. c) KZ 
zapisuje do katastra nehnuteľností sa zmluvné strany dohodli, že Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Bytovému 
domu právoplatným rozhodnutím orgánu verejnej moci o vykonaní vkladu vlastníckeho práva v prospech 
Kupujúceho. 

5.2. Návrh na vklad vlastníckeho práva k Bytovému domu 

Návrh na vklad vlastníckeho práva k Bytovému domu do katastra nehnuteľností v prospech Kupujúceho podpíšu obe 
zmluvné strany v lehote 3 dní odo dňa oznámenia schválenia žiadosti Kupujúceho o poskytnutie dotácie a/alebo úveru 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania určených na zaplatenie Kúpnej ceny a v dvoch vyhotoveniach tento odovzdajú k 
rukám Kupujúceho, ktorý je povinný bezodkladne podať návrh na vklad vlastníckeho práva k Bytovému domu do 
katastra nehnuteľností. 

5.3. Nakladanie s Nehnuteľnosťou odo dňa účinnosti Zmluvy 

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

6. Odovzdanie a prevzatie Nehnuteľnosti 

6.1. Odovzdanie Bytového domu Kupujúcemu 

Predávajúci je povinný odovzdať Bytový dom Kupujúcemu do 10 pracovných dní po nadobudnutí vlastníckeho 
práva k Bytovému domu Kupujúcim. 

6.2. Prevzatie Bytového domu Kupujúcim 

Kupujúci je povinný prevziať Bytový dom pri jeho odovzdaní Predávajúcim. 



 

 

6.3. Spísanie preberacieho protokolu o odovzdaní Bytového domu 

O odovzdaní a prevzatí Bytového domy vyhotovia Zmluvné strany písomný preberací protokol, ktorý podpíšu obe 
Zmluvné strany. Bytový dom sa považuje za odovzdaný momentom vlastnoručného 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. Náležitosti preberacieho protokolu o odovzdaní Bytového domu 

Preberací protokol podľa ust. bodu 6.3 bude obsahovať opis technického stavu Bytového domy v čase 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 Bytovému domu 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. 

7. Kúpna cena 

7.1. Výška Kúpnej ceny Nehnuteľnosti 

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu vo výške 299 400,00 Eur bez DPH, resp. 
vo výške 359 280,00 Eur vrátane DPH. 

7.2. Záväznosť Kúpnej ceny 

Kúpna cena podľa ust. bodu 7.1 je pre obe Zmluvné strany záväzná. 

7.3. Súhlas Zmluvných strán s výškou Kúpnej ceny 

Zmluvné strany prehlasujú, že výšku Kúpnej ceny považujú za primeranú a v súlade s dobrými mravmi. 

7.4. Forma vyplatenia Kúpnej ceny 

Kúpu cenu zaplatí Kupujúci Predávajúcemu formou  

7.4.1. jednej splátky na bankový účet predávajúceho IBAN uvedený v ust. bodu 1.1. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru 
ak bude Kupujúcemu poskytnutá štátna dotácia od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Štátneho 
fondu rozvoju bývania uvoľnené pre úhradu Kúpnej ceny; 

7.4.2. bankového prevodu na bankový účet Predávajúceho uvedený v ust. bodu 1.1, ktorý bude taktiež uvedený vo faktúre 
vystavenej Predávajúcim. 

7.5. Náklady súvisiace s prevodom Nehnuteľnosti 

Všetky a akékoľvek náklady súvisiace s prevodom Nehnuteľnosti podľa Zmluvy spočívajúce v prípadných správnych 
poplatkoch znáša výhradne Predávajúci. 

7.6. Právne následky zaplatenia Kúpnej ceny 

Zaplatením Kúpnej ceny zo strany Kupujúceho Predávajúcemu sa zakladá vyvrátiteľná domnienka, že Nehnuteľnosť 
bola zhotovená podľa projektovej dokumentácie, riadne a včas a nemá žiadne zjavné vady ani skryté vady zistiteľné pri 
jeho náležitej prehliadke. 



 

 

8. Poskytovanie súčinnosti 

8.1. Vzájomná súčinnosť Zmluvných strán 

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. Všeobecne o vyhláseniach 

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

9.2. Spoločné vyhlásenie Zmluvných strán 

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 Nehnuteľnosti; 
9.2.4. im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť Zmluvu. 

9.3. Vyhlásenie Predávajúceho 

Predávajúci vyhlasuje, že  

9.3.1. je oprávnený s Nehnuteľnosťou nakladať; 
9.3.2. je výlučným vlastníkom Nehnuteľnosti a oprávnenie nakladať s Nehnuteľnosťou nie je obmedzené; 
9.3.3. mu nie sú známe také faktické vady a poškodenia Nehnuteľnosti, ktoré by bránili užívať ju a na ktoré by mal Kupujúceho 

osobitne upozorniť; 
9.3.4. nezamlčal Kupujúcemu žiadne významné skutočnosti o stave Nehnuteľnosti. 

9.4. Vyhlásenie Kupujúceho 

Kupujúci vyhlasuje, že 

9.4.1. bezprostredne pred uzavretím Zmluvy si Nehnuteľnosť náležite, v prítomnosti ním určených odborne spôsobilých osôb 
prehliadol alebo mal možnosť si ju prehliadnuť, ktorú z vlastnej vôle nevyužil, pričom mu je faktický a právny stav 
Nehnuteľnosti známy; 

9.4.2. sa zaväzuje zabezpečiť odo dňa prevzatia Bytového domu aj komplexnú správu Bytového domu podľa osobitného 
predpisu. 

10. Trvanie účinnosti Zmluvy a spôsoby jej skončenia 

10.1. Platnosť a účinnosť Zmluvy 

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



 

 

10.2. Ukončenie účinnosti Zmluvy 

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

11. Doručovanie písomností, komunikácia Zmluvných strán 

11.1. Osobný kontakt 

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

11.2. Písomná, elektronická a telefonická komunikácia 

Zmluvné strany sa dohodli, že na účel doručovania písomností sú Zmluvné strany povinné používať poštové adresy 
uvedené v ust bodu 1.1 a 1.2. 

11.3. Doručovanie písomností 

Zmluvné strany súhlasia, že za úkon doručenia písomností sa považuje okrem samotného doručenia aj vrátenie zaslanej 
zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia jej prebratia adresátom, z dôvodu neprebratia zásielky adresátom v 
dodatočnej lehote, počas ktorej bude zasielaná písomnosť uložená na pošte a/alebo tiež z dôvodu vrátenia zásielky s 
poznámkou „adresát neznámy“. V prípadoch upravených týmto bodom sa za moment doručenia považuje moment, kedy 
sa predmetná zásielka vráti jej odosielateľovi. 

11.4. Zmena údajov na doručovanie 

V prípade, že dôjde k zmene údajov uvedených v ust. bodu 1.1 a 1.2 určených pre doručovanie písomností, 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 oznámia tej Zmluvnej strane, ktorej bolo toto oznámenie zaslané. 

12. Záverečné ustanovenia 

12.1. Úplnosť Zmluvy 

Zmluva predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa predmetu Zmluvy a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu 
korešpondenciu a rokovania, či už ústne alebo písomné resp. vykonané v akejkoľvek podobe a forme, ktoré sa konali 
pred uzatvorením Zmluvy. 

12.2. Forma Zmluvy a jej vyhotovenie 

Zmluva bola vyhotovená výhradne v písomnej podobe, v slovenskom jazyku, v ôsmych (8) rovnopisoch, každý s právnou 
silou originálu. Pre Kupujúceho je určených päť (5) vyhotovení Zmluvy, pre Predávajúceho sú určené tri (3) vyhotovenia 
Zmluvy. 

12.3. Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prílohy k Zmluve 

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prílohy k Zmluve musia mať písomnú formu, musia byť vzostupne číslované, musia 
byť vlastnoručne podpísané oboma Zmluvnými stranami a musia byť vyhotovené v rovnakom počte a prerozdelené 
medzi Zmluvné strany rovnakým spôsobom ako Zmluva samotná. Ich obsah je neoddeliteľnou súčasťou obsahu Zmluvy. 



 

 

12.4. Okolnosti, ktoré bránia uzavrieť Zmluvu 

Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť Zmluvu. V prípade, že 
taká okolnosť existuje, zodpovedá Zmluvná strana, ktorej predmetné okolnosti bránia alebo bránili platne uzavrieť 
Zmluvu, za prípadnú škodu, ktorá tým vznikne druhej Zmluvnej strane a to v plnom rozsahu. 

12.5. Konflikty zo Zmluvy 

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. 

12.6. Salvátorská klauzula 

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, alebo sčasti neplatným, nie sú tým dotknuté ostatné 
ustanovenia Zmluvy, vrátane vymáhateľnosti záväzkov Zmluvných strán. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne 
neplatné ustanovenie nahradiť novým ustanovením formou dodatku k Zmluve, ktorého obsah bude v najvyššej možnej 
miere zodpovedať obsahu pôvodného ustanovenia a zároveň bude zodpovedať účelu Zmluvy, ktorý Zmluvné strany 
sledovali v čase jej uzavretia. 

12.7. Vyhlásenie Zmluvných strán 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a úplne oboznámili, že mali možnosť jej 
zmeny, resp. 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 Zmluvné strany sú právne spôsobilé na uzavretie Zmluvy, 
Zmluvu neuzatvárajú v omyle, vychádzajúcom zo skutočnosti rozhodujúcej pre jej podpísanie, 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 Hontianskej Vrbici, dňa 20.02.2018 
 

Kupujúci 
 
 

Obec Hontianska Vrbica 
Karol Pilinský 
Starosta obce 

(úradne osvedčený podpis) 
 

Predávajúci 
 
 

ZLATNER, spol. s r.o. 
Ladislav Zlatner 

Konateľ spoločnosti 
(úradne osvedčený podpis)

 


