
Z m l u v a  o  b u d ú c e j  k ú p n e j  z m l u v e  
uzatvorená podľa § 50a Občianskeho zákonníka  

 

     uzavretá medzi zmluvnými stranami: 

 

1. obchodné meno:   ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. 
 sídlo:    Kremnická 24, 851 01 Bratislava 

IČO:     35 967 641 

DIČ:     2022099926 

IČ DPH:    SK2022099926 

 registrácia:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: 

Sro, Vložka číslo:  38543/B 

 zastúpená:    Danielom Rekitarom, konateľom spoločnosti  

 číslo účtu:    IBAN: SK31 0900 0000 0050 5982 8390    

            

          (ďalej len „ budúci predávajúci“) 

  

a 

       

 

2. obchodné meno:   Obec Vígľaš 
 sídlo:    Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 

IČO:     00 320 382 

DIČ:     2021318761 

 zastúpená:    Ing. Róbertom Záchenským, starostom obce   

 

           (ďalej len „ budúci kupujúci“) 

                    (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)  

 

takto: 

Č l á n o k  I .  
Všeobecné ustanovenia  

 

 

1. Budúci predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností (vrátane ich súčastí 

a príslušenstva), a to:  

a) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 996 o výmere 683 m², druh pozemku     

zastavané plochy a nádvoria,  

b) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 997/1 o výmere 148 m², druh 

pozemku    zastavané plochy a nádvoria, 

c) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 997/3 o výmere 113 m², druh 

pozemku    zastavané plochy a nádvoria, 

d) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 999 o výmere 308 m², druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, 

e) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1000/1 o výmere 1667 m², druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

f) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1000/5 o výmere 3707 m², druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, 



 2 

g) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1000/6 o výmere 1139 m², druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

h) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1001/1 o výmere 4560 m², druh 

pozemku ostatné plochy, 

i) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1001/4 o výmere 738 m², druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

j)  pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1001/5 o výmere 5 m², druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, 

k) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1002/2 o výmere 1270 m², druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

l) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1003 o výmere 367 m², druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, 

m)pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1004/10 o výmere 109 m², druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

n) stavby - budova so súp. č.  382, postavenej na pozemku parcely registra “C“ 

parcelné číslo 996, 

o) stavby - ubytovne so súp. č. 383, postavenej na pozemku parcely registra “C“ 

parcelné číslo 997/1, 

p) stavby  - ubytovne so súp. č. 681, postavenej na pozemku parcely registra “C“ 

parcelné číslo 997/3, 

r) stavby - dielne so súp. č. 682, postavenej na pozemku parcely registra “C“ parcelné 

číslo 1003, 

s) stavby - garáže so súp. č. 683, postavenej na pozemku parcely registra “C“ parcelné 

číslo 999, 

t) stavby - garáže so súp. č. 684, postavenej na pozemku parcely registra “C“ parcelné 

číslo 1004/10,  

pričom vyššie uvedené nehnuteľnosti sú vedené v katastri nehnuteľností vedenom 

katastrálnym odborom Okresného úradu v Detve, nachádzajú sa v okrese Detva, obci 

Vígľaš, katastrálnom území Vígľaš a sú zapísané na liste vlastníctva č. 1127 (ďalej aj ako 

„nehnuteľnosti“). 

 
 

Č l á n o k  I I .  
Predmet Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  

 

1. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú uzavrieť kúpnu zmluvu, predmetom ktorej 

bude odplatný prevod k nehnuteľnostiam uvedených v čl. I . tejto zmluvy z budúceho 

predávajúceho na budúceho kupujúceho, a to v znení uvedenom v čl. III. tejto zmluvy, za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v termíne najneskôr do 7 dní odo dňa podpisu 

tejto zmluvy. 

2. V prípade, ak v dobe uvedenej v predchádzajúcom odseku nedôjde k uzavretiu kúpnej 

zmluvy má každá zo zmluvných strán nárok na právnu ochranu v zmysle čl. IV. tejto 

zmluvy.  

 

Č l á n o k  I I I .  
      Budúca kúpna zmluva   

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na obsahu tejto kúpnej zmluvy, ktorá bude znieť nasledovne: 
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„ K ú p n a  z m l u v a  

uzatvorená podľa § 588 a  nasl .  Občianskeho zákonníka  

 

 

1. obchodné meno:   ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o. 
 sídlo:    Kremnická 24, 851 01 Bratislava 

IČO:     35 967 641 

DIČ:     2022099926 

IČ DPH:    SK2022099926 

 registrácia:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka 

číslo:  38543/B 

 zastúpená:    Danielom Rekitarom, konateľom spoločnosti  

 číslo účtu:    IBAN: SK31 0900 0000 0050 5982 8390     

           

           (ďalej len „predávajúci“) 

 

2. obchodné meno:   Obec Vígľaš 
 sídlo:    Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 

IČO:     00 320 382 

DIČ:     2021318761 

 zastúpená:    Ing. Róbertom Záchenským, starostom obce   

 

              (ďalej len „kupujúci“)   

    

takto: 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností (vrátane ich súčastí a príslušenstva), a to:  

a) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 996 o výmere 683 m², druh pozemku     zastavané 

plochy a nádvoria,  

b) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 997/1 o výmere 148 m², druh pozemku    zastavané 

plochy a nádvoria, 

c) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 997/3 o výmere 113 m², druh pozemku    zastavané 

plochy a nádvoria, 

d) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 999 o výmere 308 m², druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, 

e) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1000/1 o výmere 1667 m², druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

f) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1000/5 o výmere 3707 m², druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

g) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1000/6 o výmere 1139 m², druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

h) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1001/1 o výmere 4560 m², druh pozemku ostatné 

plochy, 

i) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1001/4 o výmere 738 m², druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

j)  pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1001/5 o výmere 5 m², druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

k) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1002/2 o výmere 1270 m², druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

l) pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1003 o výmere 367 m², druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

m)pozemku - parcely registra “C“ parcelné číslo 1004/10 o výmere 109 m², druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, 

n) stavby - budova so súp. č.  382, postavenej na pozemku parcely registra “C“ parcelné číslo 996, 

o) stavby - ubytovne so súp. č. 383, postavenej na pozemku parcely registra “C“ parcelné číslo 997/1, 

p) stavby  - ubytovne so súp. č. 681, postavenej na pozemku parcely registra “C“ parcelné číslo 997/3, 

r) stavby - dielne so súp. č. 682, postavenej na pozemku parcely registra “C“ parcelné číslo 1003, 
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s) stavby - garáže so súp. č. 683, postavenej na pozemku parcely registra “C“ parcelné číslo 999, 

t) stavby - garáže so súp. č. 684, postavenej na pozemku parcely registra “C“ parcelné číslo 1004/10,  

pričom vyššie uvedené nehnuteľnosti sú vedené v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom 

Okresného úradu v Detve, nachádzajúce sa v okrese Detva, obci Vígľaš, katastrálnom území Vígľaš a sú 

zapísané na liste vlastníctva č. 1127 (ďalej aj ako „nehnuteľnosti“). 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci touto zmluvou zo svojho výlučného vlastníctva predáva a kupujúci do svojho výlučného 

vlastníctva kupuje nehnuteľnosti bližšie špecifikované v článku 1. ods. 1 tejto zmluvy za celkovú dohodnutú 

kúpnu cenu 305.000,- EUR (slovom tristopäťtisíc euro). 

2. Kúpna cena za nehnuteľnosti bude vyplatená kupujúcim z úveru poskytnutého spoločnosťou VÚB, a.s. a 

prevedená v celosti na ESCROW účet, najneskôr do 60 dní od podpisu tejto zmluvy a následne po vklade  

vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré sú  predmetom tejto zmluvy v prospech kupujúceho 

bezodkladne uvoľní na účet predávajúceho. 

3. V prípade, že kupujúci neprevedie riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu podľa ods. 1, 2 tohto článku tejto 

zmluvy, predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.   

Článok 3 

Stav nehnuteľností 

  

1. Kupujúci pozná technický stav prevádzaných nehnuteľností z uskutočnenej ohliadky a v tomto stave 

nehnuteľnosti kupuje, pričom si nevymieňuje voči predávajúcemu žiadne osobitné vlastnosti nehnuteľností 

a ani predávajúci ho neubezpečil, že sú bez vád. Kupujúci preberá nehnuteľnosti v stave v akom stoja a ležia.  

Článok 4 

Ťarchy 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom prevodu v zmysle tejto zmluvy, neviaznu 

žiadne dlhy, vecné bremená, záložné práva ani iné ťarchy či práva tretích osôb okrem tých, ktoré sú 

špecifikované v bode 2 tohto článku 

2. Kupujúci berie na vedomie, že k prevádzaným nehnuteľnostiam je evidované záložné právo v prospech 

Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, na nehnuteľ. parc. 

C-KN č. 996, 997/1, 997/3, 999, 1000/1, 1000/5, 1000/6, 1001/1, 1001/4, 1001/5, 1002/2, 1003, 1004/10, 

stavby: budova s.č. 382 na parc. C-KN č.996, ubytovňa s.č.383 na parc. C-KN č.997/1, ubytovňa s.č. 681 na 

parc. C-KN č.997/3, dielne s.č. 682 na parc. C-KN č.1003, garáže s.č.683 na parc. C-KN č.999, garáže 

s.č.684 na parc. C-KN č.1004/10, pričom sa predávajúci zaväzuje, že bezodkladne, najneskôr však v lehote 

do 10 dní po podpise tejto zmluvy uzatvorí so SLSP, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 

00151653 (ďalej len „SLSP“) Zmluvu o ESCROW účte, v súlade so stanoviskom k záložnému právu, 

vydaného SLSP, ktoré je prílohou tejto zmluvy, pričom náklady na zriadenie ESCROW účtu v celom rozsahu 

bude znášať predávajúci.  

Článok 5 

Vyhlásenie kupujúceho 

1. Kupujúci vyhlasuje, že  

a) nie sú mu známe žiadne okolnosti obmedzujúce jeho oprávnenie uzavrieť túto zmluvu, s výnimkou 

konaní vedených na Okresnom súde vo Zvolene, pod spisovou značkou 6Cb/3/2018 a 16C 21/2018, 

najmä, že uzatvorenie tejto zmluvy a vykonávanie práv a plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich nie je v 

rozpore so žiadnym uznesením alebo rozhodnutím akéhokoľvek štátneho alebo iného orgánu a nie je 

ani viazané na súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie akejkoľvek tretej osoby v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v zmysle akýchkoľvek zmluvných dojednaní a pokiaľ 

áno, že takýto súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie bolo riadne, platne a včas vydané. 

b) do 2 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy písomným podaním v konaní vedenom na 

Okresnom súde vo Zvolene pod spisovou značkou 6Cb/3/2018 zoberie späť žalobu o určenie 

vlastníckeho práva voči predávajúcemu, a to v celom rozsahu a písomným podaním v konaní 

vedenom na Okresnom súde vo Zvolene pod spisovou značkou 16C 21/2018 zoberie späť návrh na 

nariadenie neodkladného opatrenia voči predávajúcemu, a to v celom rozsahu.  
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2. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že bezvýhradne uznáva vlastníctvo predávajúceho k nehnuteľnostiam bližšie 

špecifikovaných v článku 1.  tejto zmluvy a nadobudnutých na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 22.10.2010 

uzatvorenej medzi predávajúcim, v čase uzatvorenia dotknutej kúpnej zmluvy ako kupujúcim a kupujúcim, 

v čase uzatvorenia dotknutej kúpnej zmluvy ako predávajúcim.  Osobitne kupujúci vyhlasuje, že nikdy takto 

uznané vlastníctvo predávajúceho nebude napádať súdnou cestou ani prostredníctvom ostatných orgánov 

verejnej moci. V prípade, že kupujúci podnikne akékoľvek právne úkony súvisiace so spochybňovaním 

vlastníckeho práva predávajúceho, predávajúci má nárok na zmluvnú pokutu podľa článku 6 bod. 2 tejto 

zmluvy zaplatenú kupujúcim.  

3. V prípade, že sa ukáže niektoré z vyhlásení kupujúceho uvedených v ods. 1 a ods. 2. tohto článku  tejto 

zmluvy čo i len čiastočne ako nepravdivé, je predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, pričom 

predávajúci je oprávnený využiť právo uplatniť si náhradu škody spôsobenej porušením tejto povinnosti 

kupujúcim.  

 

Článok 6 

Sankcie  

  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci bude v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za prevod 

vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % 

z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá zo zmluvných strán okamihom platnosti tejto zmluvy spochybní 

doterajšie vlastnícke právo predávajúceho k nehnuteľnostiam, ktoré nadobudol predávajúci 

k nehnuteľnostiam na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim dňa 22.10.2010, alebo nadobudnuté 

vlastníctvo kupujúceho titulom tejto zmluvy, a to najmä nie však výlučne podaním žaloby na príslušný súd 

alebo podaním akéhokoľvek podania na akýkoľvek orgán verejnej moci, je táto povinná druhej zmluvnej 

strane zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100.000,-EUR, a to za každé jedno napadnutie na súde alebo na 

inom orgáne verejnej moci, pričom právo predávajúceho na náhradu takto prípadne vzniknutej škody 

zostáva zachované.  

 

Článok 7 

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody 

 

1. Vlastníctvo k nehnuteľnostiam bližšie špecifikovaných v článku 1. tejto zmluvy kupujúci nadobudne dňom 

právoplatnosti rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru, ktorým sa povoľuje vklad 

vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam v prospech kupujúceho. 

2. Nebezpečenstvo škody na prevádzaných nehnuteľnostiach prechádza na kupujúceho momentom zápisu 

vlastníckeho práva v jeho prospech do katastra nehnuteľností.   

 

Článok 8 

Katastrálne konanie 

 

1. Účastníci zmluvy žiadajú, aby na jej základe bol Okresným úradom Detva, katastrálny odbor vykonaný 

zápis vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, pričom sa účastníci dohodli, že správny poplatok za vklad 

do KN znášajú obe zmluvné strany.    

2. Daňové povinnosti znášajú účastníci v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 

platných v SR.  

3. Návrh na vklad podľa ods. 1 tohto článku sú oprávnené podať zmluvné strany iba spoločne a iba po 

prevedení sumy kúpnej ceny v celosti na ESCROW účet a výmaze záložného práva zo strany SLSP. 

 

 

Článok 9 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr však v lehote do 2 pracovných dní odo dňa podpisu tejto 

zmluvy písomným podaním bez uvedenia dôvodu vziať v celom rozsahu späť žalobu o určenie vlastníckeho 

práva, v konaní vedenom na Okresnom súde vo Zvolene, pod spisovou značkou 6Cb/3/2018, pričom 

zmluvné strany sa zaväzujú, že si nebudú uplatňovať trovy tohto konania.   

2. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr však v lehote do 2 pracovných dní odo dňa podpisu tejto 

zmluvy písomným podaním bez uvedenia dôvodu vziať v celom rozsahu späť návrh na nariadenie 
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neodkladného opatrenia, v konaní vedenom na Okresnom súde vo Zvolene, pod spisovou značkou 16C 

21/2018, pričom zmluvné strany si nebudú uplatňovať trovy tohto konania.  

3. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán poruší povinnosť bližšie špecifikovanú v bode 1 a/alebo v bode 2 

tohto článku tejto zmluvy, druhá zmluvná strana má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej 

kúpnej cene upravenej v článku 2 bode 1 tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že uzavretím tejto zmluvy a splnením si všetkých práv a povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy sú generálne vysporiadané všetky vzájomné práva a povinnosti, záväzky 

a pohľadávky vyplývajúce najmä  z vlastníctva, držby a užívania nehnuteľností, ktoré sú predmetom tejto 

zmluvy a ani do budúcna si z tohto titulu nebudú uplatňovať žiadne pohľadávky a nároky. V prípade, že 

niektorá zo zmluvných strán poruší túto povinnosť, druhá zmluvná strana má nárok na zmluvnú pokutu vo 

výške 100 000,- EUR. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na povinnosť predávajúceho uhradiť obci Vígľaš 

zákonom stanovené dane a poplatky. 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva bola vyhotovená podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle všetkých účastníkov, ani 

jeden z nich ju neuzavrel v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

2. Účastníci si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

3. V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné 

alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo 

nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady 

dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne 

nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný 

ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ 

takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie 

neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia 

nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené 

slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám 

predchádzajúcej vety. 

4. Právne vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, pokiaľ ich táto výslovne neupravuje, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných príslušných platných právnych predpisov 

Slovenskej republiky.  

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť v zmysle §47a ods. 1. Občianskeho zákonníka v 

platnom znení, t.j. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle kupujúceho. Od 

podpisu tejto zmluvy sú ňou zmluvné strany viazané. Uzatvorenie tejto zmluvy bolo vopred schválené 

uznesením Obecného zastupiteľstva obce Vígľaš č. 154/2018/OcZ zo dňa 13.06.2018, pričom obecné 

zastupiteľstvo výslovne súhlasilo s kúpou nehnuteľností podľa tejto zmluvy. 

6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, 1x pre predávajúceho, 1x pre kupujúceho, 2x pre Okresný úrad 

Detva, katastrálny odbor.   

7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeniť dohodnutý obsah tejto zmluvy je možné len písomne, po vzájomnej 

dohode zmluvných strán.  

 

 

 

Vo Vígľaši, dňa.............................              Vo Vígľaši, dňa.............................             

 

 

  

Predávajúci:      Kupujúci: 

 

1.______________________          2.______________________                                        

ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o.    Obec Vígľaš    

Daniel Rekitar, konateľ    Ing. Róbert Záchenský, starosta“ 

 

 

Č l á n o k  I V .  
Spôsob uzavretia kúpnej zmluvy  
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1. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci kupujúci je povinný do konca lehoty uvedenej 

v článku II. odseku 1 tejto zmluvy písomne vyzvať budúceho predávajúceho na uzavretie 

kúpnej zmluvy, pričom mu zároveň oznámi miesto a čas podpísania kúpnej zmluvy, alebo 

mu rovno doručí ním podpísané 4 vyhotovenia kúpnej zmluvy (obsahovo v súlade s čl. III. 

tejto zmluvy). 

2. Budúci kupujúci a budúci predávajúci sú povinní dostaviť sa v mieste a čase stanovenom 

budúcim kupujúcim na uzavretie kúpnej zmluvy a túto kúpnu zmluvu podpísať. 

V prípade, ak bude kúpna zmluva v zmysle predchádzajúceho odseku zasielaná, je 

povinný budúci predávajúci túto zmluvu podpísať bezodkladne, najneskôr do 2 dní od jej 

doručenia. V tejto istej 2 dňovej lehote je povinný budúci predávajúci aj túto ním 

podpísanú kúpnu zmluvu v 1 vyhotovení zaslať na adresu budúceho kupujúceho. 

3. Ak do dohodnutej doby nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy, možno sa do jedného roka 

domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím.  

4. Budúci predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto  zmluvy, a to v prípade ak budúci 

kupujúci je v omeškaní s uzavretím kúpnej zmluvy o viac ako 30 dní. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana poruší svoju povinnosť uzavrieť 

kúpnu zmluvu podľa článku III. tejto zmluvy, je táto povinná druhej zmluvnej strane 

zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 000,- EUR. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Budúci kupujúci vyhlasuje, že bezodkladne odo dňa podpisu tejto zmluvy písomným 

podaním v konaní vedenom na Okresnom súde vo Zvolene pod spisovou značkou 

6Cb/3/2018 zoberie späť žalobu o určenie vlastníckeho práva voči predávajúcemu, a to 

v celom rozsahu a písomným podaním v konaní vedenom na Okresnom súde vo Zvolene 

pod spisovou značkou 16C 21/2018 zoberie späť návrh na nariadenie neodkladného 

opatrenia voči predávajúcemu, a to v celom rozsahu.  

2. Táto zmluva bola vyhotovená podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle 

všetkých účastníkov, ani jeden z nich ju neuzavrel v tiesni, v omyle ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. 

3. Účastníci si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali. 

4. V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane 

neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá a ani nebude to mať za 

následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. 

Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady dobrých mravov rokovať 

tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené 

iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný 

ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. 

Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec 

nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného 

ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú 

ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským 

právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám 

predchádzajúcej vety. 
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5. Právne vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, pokiaľ ich táto výslovne 

neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných 

príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť v zmysle §47a ods. 1. 

Občianskeho zákonníka v platnom znení, t.j. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 

zmluvy na webovom sídle kupujúceho. Od podpisu tejto zmluvy sú ňou zmluvné strany 

viazané. Uzatvorenie tejto zmluvy bolo vopred schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Vígľaš č. 154/2018/OcZ zo dňa 13.06.2018, pričom obecné 

zastupiteľstvo výslovne súhlasilo s kúpou (nadobudnutím) nehnuteľností podľa tejto 

zmluvy. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeniť dohodnutý obsah tejto zmluvy je možné len 

písomne, po vzájomnej dohode zmluvných strán.  

 

Vo Vígľaši, dňa.............................              Vo Vígľaši, dňa.............................             

  

Budúci Predávajúci:     Budúci Kupujúci: 

1.______________________          2.______________________                                        

ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o.    Obec Vígľaš    

Daniel Rekitar, konateľ    Ing. Róbert Záchenský, starosta 

 
 

      

 


