
Kúpna zmluva 

a zmluva o zriadení predkupného práva 

 

uzavretá podľa § 588 a nasl. a § 602 a nasl. Občianskeho zákonníka 

__________________________________________________________________________  

 

 

 

Zmluvné strany 

 

Predávajúci a oprávnený z predkupného práva: 

  Obec Sobotište 

  za obec koná Mgr. Dušan Horňák, starosta obce 

sídlo: Sobotište, č. 11, 906 05  Sobotište 

IČO: 00 310 018 

DIČ:  2021086881 

bankové spojenie: VÚB banka 

  č.ú. 1588958651/0200, IBAN: SK67 0200 0000 0015 8895 8651 

 

ďalej ako „predávajúci“ a „oprávnený z predkupného práva“ 

 

a 

 

Kupujúci a povinný z predkupného práva: 

  ................................................ (meno priezvisko / obchodné meno) 

  ................................................ (osoba, oprávnená konať za spoločnosť) 

  ................................................ (rodné číslo, dátum narodenia / IČO) 

  ................................................ (trvalé bydlisko / sídlo) 

  ................................................ (bankové spojenie) 

 

ďalej ako „kupujúci“ a „povinný z predkupného práva“ 

 

 

Predávajúci a kupujúci v súlade s ustanoveniami § 588 a nasl. a § 602 a nasl. zákona č. 

40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení uzatvárajú túto kúpnu zmluvu a zmluvu 

o zriadení predkupného práva (ďalej len „zmluva“) v nasledovnom znení: 

 

 

I. 

Úvodné ustavenia 

 

1.1 Predávajúci je výlučným vlastníkom (podiel 1/1) nehnuteľností, evidovaných v katastri 

nehnuteľností Okresného úradu v Senici, katastrálneho odboru na liste vlastníctva č. 1355 pre 

obec Sobotište a katastrálne územie Sobotište a to: 

a) pozemku registra C-KN parc. č. 102/7 vo výmere 667 m
2
, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, 

b) stavby súp. č. 317 – ZŠ – I. pavilón   postavenej na pozemku registra C-KN parc. č. 102/7. 

 

1.2 Stavba ZŠ – I. pavilón so súpisným číslom 317 postavená na pozemku parc. č. 102/7 sa 

nachádza v areáli základnej školy.  



1.3 Uznesením č. 177/2013 prijatým na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Sobotišti 

konanom dňa 24.9.2013 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Sobotišti podľa § 7 ods. 2 písm. a) 

z. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmenu účelového určenia 

budovy – ZŠ – I. pavilón, súp. č. 317, postavenej na pozemku parc. č. 102/7 vo výmere 667 

m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria zo zariadenia slúžiaceho na výchovno-

vzdelávací proces na komerčne a nekomerčne využívaný objekt. 

 

1.4 Stručný popis stavby ZŠ – I. pavilón súp. č. 317: 

Stavba je dvojpodlažná murovaná budova bez podpivničenia, pôdorysného tvaru „U“ 

s plochou strechou, postavená na základových pásoch z prostého betónu a podkladného 

betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Vnútorné omietky sú vyhotovené z hladnej vápennej 

omietky, vonkajšie omietky sú upravené škrabaným brizolitom. Schody sú liate terazzo, 

vstupné dvere sú drevené latkové, vnútorné hladké a plné, v kotolni a v dielni sú dvere a vráta 

oceľové plné s plechovou výplňou. Okná sú pôvodné drevené zdvojené. Podlahy z kamennej 

dlažby, liateho terazza a dubových parkiet. Vykurovanie je ústredné teplovodné, 

elektroinštalácia svetelná a motorická s automatickým istením. Budova je odkanalizovaná do 

žumpy.  

Podrobný popis stavby je uvedený v znaleckom posudku č. 68/2013 vypracovanom znalcom 

Ing. Róbertom Kudláčom, znalcom v odbore Stavebníctvo pre základné odvetvia, pozemné 

stavby, Kolónia 545/3, 905 01  Senica vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty budovy ZŠ – I. 

pavilón súp. č. 317 s príslušenstvom a pozemkom parc. č. 102/7 v k. ú. Sobotište, s ktorým 

bol kupujúci riadne oboznámený.  

 

1.5 V ďalšom texte sú pozemok parc. č. 102/7 a stavba ZŠ – I. pavilón so súp. č. 317 

uvádzané spolu ako „predmet kúpy“.  

 

1.6 Kupujúci je víťazom obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. 

a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

Spôsob odpredaja predmetu kúpy formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej 

verejnej súťaže schválilo Obecné zastupiteľstvo v Sobotišti uznesením číslo 183/2013 na 

svojom zasadnutí dňa 10.12.2013. 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 102/7 

a stavbe ZŠ – I. pavilón so súp. č. 317 popísaným v článku I. tejto zmluvy z výlučného 

vlastníctva predávajúceho do výlučného vlastnícka kupujúceho.  

 

2.2 Predávajúci touto zmluvou predáva a  odovdzáva kupujúcemu do jeho výlučného 

vlastníctva pozemok parc. č. 102/7 a stavbu ZŠ – I. pavilón so súp. č. 317, popísané v I. 

článku tejto zmluvy. 

 

2.3 Kupujúci kupuje a nadobúda do svojho výlučného vlastníctva pozemok parc. č. 102/7 

a stavbu so súpisným číslom 317, popísané v článku I. tejto zmluvy v stave v akom tieto 

„stoja a ležia“ a zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, dohodnutú v článku III. 

zmluvy. 

 

 



 

III. 

Kúpna cena 

 

3.1 Kúpna cena za predmet kúpy bola dohodnutá zmluvnými stranami na ................................. 

eur, slovom ............................................................................................................................. eur 

a je splatná na účet predávajúceho, ktorý je uvedený na prvej strane tejto zmluvy v údajoch 

o predávajúcom do 30 (slovom tridsiatich) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy. Kupujúci uvedie VS platby 20140606. 

Kúpna cena sa pokladá za úhradenú jej pripísaním na účet predávajúceho. 

 

3.2. Kupujúci uhradil dňa ....................... na účet predávajúceho finančnú zábezpeku v sume 

25.000 €, slovom dvadsaťpäťtisíc eur, ktorá sa započítava na úhradu kúpnej ceny.  

 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kupujúci poruší svoju povinnosť zaplatiť 

predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, je kupujúci povinný zaplatiť 

predávajúcemu úrok z omeškania v sume 0,05 % z dlhovanej sumy za každý deň omeškania 

s jej úhradou.  

 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok spojený s podaním návrhu na vklad 

vlastníckeho práva k predmetu kúpy do príslušného katastra nehnuteľností znáša kupujúci.  

 

 

IV. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

4.1 Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy je výlučným vlastníkom 

predmetu kúpy. 

 

4.2 Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy mu nie sú známe žiadne vady 

predmetu kúpy. 

 

4.3 Kupujúci sa podpísaním tejto zmluvy zaväzuje, že v súlade so svojou ponukou 

predloženou v obchodnej verejnej súťaži zrealizuje v budove ZŠ – I. pavilón súp. č. 317 svoj 

investičný zámer, ktorým je vybudovanie nájomných bytov. 

 

4.4 Kupujúci sa zaväzuje, že kolaudáciu stavebného objektu na účel uvedený v ods. 4.3 tohto 

článku zrealizuje do 2 rokov od právoplatnosti stavebného povolenia.  

 

4.5 Kupujúci sa ďalej zaväzuje na vlastné náklady realizovať: 

 - investície vyvolané potrebou rešpektovania umiestnenia inžinierskych sietí alebo  

  potrebou ich prekládky v súlade so správcami a vlastníkmi inžinierskych sietí 

- investície v súvislosti s dopravným napojením stavebného objektu, ktoré bude riešené  

 v súlade so všeobecne záväznými predpismi 

 - úpravu okolia stavebného objektu 

 

 

 

 

 



 

V. 

Predkupné právo 

 

5.1 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že k predmetu kúpy – pozemku registra C-KN parc. č. 

102/7 a stavbe ZŠ – I. pavilón so súp. č. 317 postavenom na pozemku parc. č. 102/7, ktoré sú 

bližšie špecifikované v ods. 1 čl. I. tejto zmluvy, sa v súlade s § 603 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka zriaďuje predkupné právo v prospech predávajúceho ako oprávneného. Predkupné 

právo sa zriaďuje pre prípad zániku kupujúceho alebo akejkoľvek inej zmeny, ktorá by viedla 

k zmene využitia predmetu kúpy a ďalej pre prípad, že kupujúci sa v budúcnosti rozhodne 

predmet kúpy scudziť tretej osobe, či už kúpou, darovaním, zámenou, vkladom  do obchodnej 

spoločnosti alebo iným spôsobom spojeným s prevodom vlastníkeho práva k predmetu kúpy 

ako celku alebo jeho časti na tretiu osobu.  

 

5.2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predkupné právo podľa vyššie uvedeného bodu sa 

zriaďuje na dobu neurčitú, pričom táto doba začína plynúť odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia Okresného úradu v Senici, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho 

právo k predmetu kúpy podľa tejto zmluvy v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.  

 

5.3. Predkupné právo podľa bodu 1 tohto článku sa zriaďuje ako vecné právo a vznikne 

vkladom do katastra nehnuteľností, kde bude zapísané v nasledovnom znení: 

Predkupné právo na pozemok parc. č. 102/7 vo výmere 667 m
2
,  druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria a stavbu súp. č. 317 postavenú na pozemku parc. č. 102/7 

nachádzajúce sa v k. ú. Sobotište v prospech Obce Sobotište, so sídlom 906 05 Sobotište, 

č. 11, IČO: 00 310 018. 

 

5.4 Kupujúci v prípade zámeru previesť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktoré sú 

predmetom kúpy podľa tejto zmluvy, alebo jej časti, je povinný predávajúceho písomne 

a preukázateľne upovedomiť a vyzvať ho na možnosť uplatnenia si predkupného práva podľa 

tejto zmluvy v lehote určenej v písomnej výzve, ktorá nebude kratšia ako tri mesiace. 

V prípade, ak si predávajúci v tejto lehote písomne neuplatní predkupné právo, zmluvné 

strany sa dohodli, že márnym uplynutím lehoty určenej v písomnej výzve kupujúceho 

predkupné právo zaniká.  

Bezodkladne po márnom uplynutí lehoty je predávajúci ako oprávnený z predkupného práva 

povinný predložiť kupujúcemu ako povinnému z predkupného práva podpísanú zmluvu 

o zrušení predkupného práva a poskytnúť mu plnú súčinnosť pri výmaze predkupného práva 

ako vecného práva v katastri nehnuteľností.  

 

5.5 V prípade, že si predávajúci písomne uplatní predkupné právo, sa zmluvné strany 

v zmysle § 606 Občianskeho zákonníka dohodli na kúpnej cene za nehnuteľnosť 

špecifikovanú v čl. I  tejto zmluvy za kúpnu cenu uvedenú v čl. III. tejto zmluvy navýšenú 

o preukázateľné náklady, ktoré kupujúci vynaložil na prestavbu budovy súp. č. 317 na 

nájomné byty (nie však vyšších, ako bude hodnota určená v znaleckom posudku 

vypracovanom predávajúcim v čase doručenia ponuky od kupujúceho). Dohodnutá lehota na 

zaplatenie je najneskôr do 60 dní odo dňa uplatnenia predkupného práva predávajúcim.  

 

5.6 Povinný z predkupného práva sa súčasne zaväzuje nepodmieňovať prevod nehnuteľností, 

ku ktorému sa predkupné právo viaže, splnením iných podmienok ako zaplatením kúpnej 

ceny určenej vyššie uvedeným spôsobom.  

 



5.7 Porušenie predkupného práva kupujúcim zakladá nárok predávajúceho na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 30.000 € (slovom tridsaťtisíc eur). Uplatnením si práva na 

zmluvnú pokutu a  zaplatením zmluvnej pokuty kupujúcim nie sú dotknuté nároky 

oprávneného z predkupného práva vyplývajúce z § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka.  

 

 

VI. 

Nadobudnutie vlastníctva predmetu kúpy 

 

6.1 Kupujúci nadobudne vlastníctvo k predmetu kúpy dňom nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho. 

 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že právo podať návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech 

kupujúceho vznikne až dňom úhrady kúpnej ceny v plnom rozsahu predávajúcemu. 

Predávajúci je povinný podať návrh na vklad vlastníckeho práva a vklad predkupného práva 

na základe tejto zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa úhrady dohodnutej kúpnej ceny na účet 

predávajúceho a túto skutočnosť je povinný bezodkladne preukázať kupujúcemu. 

 

6.3 Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na 

kupujúceho dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech 

kupujúceho.  

 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že sú si povinné poskytnúť potrebnú vzájomnú súčinnosť 

vyžadovanú v súvislosti s konaním o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností vedeným 

Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom. Za týmto účelom sú zmluvné strany 

povinné na základe výzvy príslušnej správy katastra doplniť listiny, údaje a poskytnúť 

potrebné informácie alebo inú súčinnosť a odstrániť prekážky v konaní o povolenie vkladu 

vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.  

 

6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že boli dodržané všetky zákonné podmienky pre uzavretie tejto 

zmluvy ako je spôsobilosť na právne úkony, oprávnenie predávajúceho nakladať s predmetom 

kúpy, zrozumiteľnosť a určitosť zmluvných prejavov, že zmluvná voľnosť nie je obmedzená 

a právny úkon je urobený v predpísanej forme.  

 

 

VII. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

7.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak sa kupujúci dostane do 

omeškania s úhradou kúpnej ceny a ak kupujúci nedodrží tu dohodnuté podmienky, najmä 

však nedodrží účel uvedený v ods. 4.3 čl. IV. tejto zmluvy. 

 

7.2 Doručením písomného prejavu o odstúpení kupujúcemu na adresu, ktorá je uvedená na 

prvej strane tejto zmluvy v údajoch o kupujúcom, sa zmluva od počiatku zrušuje a zmluvné 

strany sú povinné navzájom vrátiť si všetko, čo podľa tejto zmluvy dostali. 

Písomný prejav predávajúceho o odstúpení od zmluvy musí byť doručený kupujúcemu do 

vlastných rúk.  

Ak nie je možné doručiť písomný prejav o odstúpení kupujúcemu na adresu, uvedenú, príp. 

na adresu, ktorej zmenu písomne kupujúci predávajúcemu oznámil, písomnosť sa považuje za 



doručenú v deň, ktorý nasleduje po dni vrátenia nedoručenej zásielky predávajúcemu a to aj 

vtedy, ak sa kupujúci o tom nedozvie.  

V uvedený deň nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy.   

 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. 

 

8.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia na webovom sídle predávajúceho.  

 

8.3 Právne účinky vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho nastanú na základe 

právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva Okresného úradu Senica, 

katastrálneho odboru.  

 

8.4 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami.  

 

8.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jedno a dve vyhotovenia slúžia pre potreby konania o povolenie vkladu vlastníckeho 

práva v prospech kupujúceho.  

 

8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni 

za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.  

 

 

 

 

Predávajúci: 

 

V   Sobotišti,    dňa .................................... 

 

Obec Sobotište 

Mgr. Dušan Horňák, starosta obce ....................................................... 

 

 

 

 

Kupújúci: 

 

V ......................, dňa ............................... 

 

.................................................................. ....................................................... 

..................................................................  

.................................................................. 

 

 


