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Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. N08102018 
uzavretá podľa ustanovenia § 289 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v 

platnom znení 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Budúci Predávajúci (ďalej len „Budúci predávajúci"):  

PROSPECT, spol. s r.o. 

J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, SR, EU 

zapísaná v OR OS Nitra, oddiel:Sro, vložka č.:561/N  

IČO: 34 107 100 

DIČ: 2020414275 

IČ DPH: SK2020414275  

IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172 

BIC: SUBASKBX 

tel./fax: +421 35 6 423 262 / +421 35 6 423 645 

e-mail: prospect@prospectnz.sk 

v mene Budúceho predávajúceho: Ing. Alexander Volšík, konateľ 

 

 

Budúci kupujúci (ďalej len „Budúci kupujúci"):  

Castellum Kelemantia, s.r.o. 

Ďatelinová 315, 946 39 Iža  

IČO: 51 218 992 

DIČ: 2120630798 

IČ DPH: - 

IBAN: SK12 5600 0000 0055 7428 5001 

BIC: KOMASK 2X 

tel./fax: 035/7783153, 0918466833 

e-mail: dominza.sk 

zapísaný v obchodnom vestníku Okresného súdu v Nitre v odd. Sro vo vl.č. 44509/N 

v mene Budúceho kupujúceho: Ing. István Domin, konateľ  

 

 

II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Budúci predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na LV č.: 3483 vedeného Okresným 

úradom Komárno, katastrálny odbor pre obec: Iža, kat. úz.: Iža ako: 

- rozostavaná stavba postavená na parc. reg. „C“ č.: 557/3. 

(ďalej aj ako „Rozostavaná stavba“) 
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2. Budúci predávajúci výkonáva výstavbu Rozostavanej stavby v súlade s projektovou dokumentáciou 

vypracovanou autorizovaným architektom Ing. Nándorom Litomericzkym , ktorá je prílohou č. 1 tejto 

zmluvy, na základe ktorej Budúci predávajúci realizuje okrem iného aj výstavbu nebytových priestorov 

v Rozostavanej stavbe spolu s príslušenstvom k nebytovým priestorom vrátane k nim prislúchajúcich 

podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu (ďalej aj ako „Nebytové priestory“).  

3. Nebytové priestory sú špecifikované projektovou dokumentáciou vypracovanou autorizovaným 

architektom Ing. Nándorom Litomericzkym , ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy, na základe ktorej budú 

Byty zhotovené. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

4. V nadväznosti na vlastníctvo Nebytových priestorov bude Budúci predávajúci tiež výlučným vlastníkom 

stavieb technickej vybavenosti, a to vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, plynovej prípojky, 

elektrickej prípojky, verejného osvetlenia, miestnej komunikácie, odstavnej plochy (v počte 6 ks),  

kotoľne a výťahu, ktoré budú postavené v Katastrálnom území Iža, Obec Iža, okres Komárno, na 

parcelách registra „C" 557/1, 541/2, 544/2, 544/1, 544/2, 544/6, 562/1, 555/7 , 560 a 580.  

evidovaných Okresným úradom Komárno, (ďalej len „Technická vybavenosť"). Technická vybavenosť 

je tiež predmetom osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi Budúcim predávajúcim a obcou Iža 

5. Nebytové priestory (bod 1. tohto článku) a pomerná časť Technickej vybavenosti (bod 2. tohto článku) 

sú spoločne predmetom prevodu podľa tejto zmluvy a podľa riadnej kúpnej zmluvy, ktorá bude 

uzavretá na základe tejto zmluvy. Predmet prevodu bude zhotovovať Budúci predávajúci na vlastné 

náklady, vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo. 

6. Bududúci kupujúci má za podmienok uvedených v tejto zmluve záujem kúpiť od Budúceho 

predávajúceho predmet prevodu a za týmto účelom uzavierajú zmluvné strany túto zmluvu o uzavretí 

budúcej (riadnej) kúpnej zmluvy. 

7. Budúci predávajúci prehlasuje a ubezpečuje budúceho kupujúceho, že predmet prevodu bude 

vyhotovený v súlade s príslušnými STN, EN normami a projektovou dokumentáciou, ktorá je uvedené 

v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa výhlasenie budúceho predávajúceho 

uvedené v tomto odseku tejto zmluvy preukáže ako nepravdivé, tak táto skutočnosť zakladá právo 

budúceho kupujúceho na odstúpenie od tejto zmluvy, ktoré nie je možné žiadnym spôsobom 

sankcionovať a ani sa domáhať náhrady škody alebo ušlého zisku alebo iných majetkových a 

nemajetkových plnení od druhej zmluvnej strany. 

 

 

III. 

Uzavretie riadnej kúpnej zmluvy 

 

1. Riadnu kúpnu zmluvu, ktorej podstatné znenie je uvedené v článku VII. tejto zmluvy, v ktorej v 

postavení predávajúceho bude Budúci predávajúci a v postavení kupujúceho bude Budúci kupujúci, a 

ktorou Budúci kupujúci odkúpi od Budúceho predávajúceho predmet prevodu, je každá zo zmluvných 

strán povinná uzvarieť s druhou zmluvnou stranou najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní po 

obdržaní výzvy na uzavretie kúpnej zmluvy. Výzvu na uzavretie riadnej kúpnej zmluvy je oprávnená 

druhej zmluvnej strane zaslať ktorákoľvek zmluvná strana.  

2. Písomnú výzvu na uzavretie riadnej kúpnej zmluvy zašle Budúci predávajúci Budúcemu kupujúcemu 

spolu s návrhom riadnej kúpnej zmluvy bezodkladne po splnení nasledovných podmienok: 

 kolaudačné rozhodnutie na predmet prevodu nadobudne právoplatnosť, 

zmluva uzatvorená medzi budúcim kupujúcim a poskytovateľom úveru   VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 
829 90 Bratislava 25, o poskytnutí úveru budúcemu kupujúcemu nadobudne účinnosť zverejnením 
v Centrálnom registri zmlúv, 

 predmet prevodu bude zapísaný na príslušnom liste vlastníctva na mene budúceho 
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predávajúceho. 

 
 

3. V prípade, ak povinná strana  v lehote podľa predchádzajúceho bodu nesplní svoj záväzok uzavrieť 

riadnu kúpnu zmluvu s druhou zmluvnou stranou,ktorá zaslala výzvu na uzavretie zmluvy(oprávnená 

strana), má  popri práve na  určenie  obsahu  riadnej  kúpnej  zmluvy súdom (§ 290 ods. (2) Obchodného 

zákonníka) oprávnená strana tiež nárok na náhradu škody spôsobenej porušením záväzku uzavrieť 

riadnu kúpnu zmluvu. 

4. Budúci kupujúci je povinný poskytnúť budúcemu predávajúcemu na jeho výzvu, a to aj opakovane  

informácie informácie, ktoré majú vplyv na uzavretie riadnej kúnej zmluvy a zapaltenie kúpnej ceny, a 

to do piatich dní od obdržania výzvy budúceho predávajúceho.  

 

 

IV. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Budúci kupujúci berie na vedomie, že termín kolaudácie predmetu prevodu je najneskôr 31.12. 2019. 

Budúci predávajúci sa zaväzuje na základe písomnej žiadosti informovať Budúceho kupujúceho o stave 

zhotovovania predmetu prevodu a o predpokladanom termíne kolaudácie predmetu prevodu. 

Rovnako sa budúci predávajúci zaväzuje informvať budúceho kupujúceho o dni právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia na predmet prevodu. Budúci predávajúci sa zaväzuje informovať budúceho 

kupujúceho o všetkých zmenách týkajúcich sa realizovanej stavby, ktorá tvorí budúci predmet prevodu 

a za tým účelom predložiť budúcemu kupujúcemu na odsúhlasenie každú zmenu projektovej 

dokumnetácie oproti projektovej dokumentácii, ktorá je platná ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci predávajúci nie je oprávnený vykonať bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu budúceho kupujúceho akékoľvek zmeny projektovej dokumnetácie oproti 

projektovej dokumentácii, ktorá je platná ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a tvorí Prílohu č. 1 k tejto 

zmluve.Budúci kupújúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia povinnosti/záväzku 

budúceho predávajúceho, ktorý je uvedený v predchádzajúcej vete tohto odseku, pričom odstúpenie 

od tejto zmluvy zo strany budúceho kupujúceho na základe tohto ustanovenia nie je možné žiadnym 

spôsobom sankcionovať a ani požadovať kompenzáciu nákladov, resp. škody zo strany budúceho 

predávajúceho. 

3. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že po dobu trvania záväzku Budúceho kupujúceho uzavrieť riadnu 

kúpnu zmluvu predmet prevodu neprevedie na tretiu osobu ani ho nezaťaží iným právom tretej osoby 

(záložné právo, vecné bremeno, nájomná zmluva a podobne), okrem zriadenia záložného práva 

v prospech financujúcej banky -Všeobecná úverová banka, a.s. na zabezpečenie splatenia úveru 

poskytnutého Budúcemu predávajúcemu a nevykoná žiadne úkony, ktoré by zmarili účel sledovaný 

touto zmluvou. Budúci kupujúci sa zaväzuje, že si splní všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 

s cieľom naplniť jej účel a zdrží sa konania , ktoré by účel sledovný touto zmluvou bol zmarený. Pre 

prípad porušenia povinností uvedených v tomto bode zmluvy sú zmluvné strany od tejto zmluvy 

o budúcej zmluve oprávnené odstupiť, pričom odstúpenie od tejto zmluvy na základe tohto 

ustanovenia nie je možné žiadnym spôsobom sankcionovať a ani požadovať kompenzáciu nákladov, 

resp. škody.   

4.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že za účelom riadneho zhotovenia predmetu prevodu Budúcim 

predávajúcim až po jeho právoplatnú kolaudáciu si poskytnú vzájomne všetku požadovanú súčinnosť. 

5. Budúci predávajúci podpisom tejto zmluvy udeľuje svôj neodvolateľný súhlas budúcemu kupujúcemu 

k vykonávaniu kontroly priebehu výstavby predmetu prevodu, s tým, že budúci kupujúci alebo ním 
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poverená/splnomocnená osoba má najmä: - právo pri dodržaní príslušných právnych predpisov (najmä 

predpisov z oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci) pohybovať sa na stavenisku predmetu 

prevodu, zúčastňovať sa kontrolných dní, odoberať vzorky a za týmto účelom používať technické a 

sociálne zázemie staveniska, - právo skontrolovať dokumentáciu týkajúcu sa objektov predmetu 

prevodu, - právo odoberať vzorky materiálov a zariadení za účelom vykonania kontroly kvality objektov 

predmetu prevodu a v prípade neuspokojivých výsledkov predmetných skúšok zabezpečiť vykonanie 

ďalších skúšok v nezávislom akreditovanom laboratóriu. 

6. Akékoľvek písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane 

(adresátovi): 

• dňom prevzatia písomnosti adresátom, 

• dňom, kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti, 

• posledným dňom úložnej lehoty, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná alebo 

ako nevyzdvihnutá v úložnej lehote, a to aj keď sa adresát o obsahu písomnosti nedozvedel; 

odosielateľ je oprávnený určiť doručovateľovi úložnú lehotu, ktorá však nesmie byť menej ako 

tri (3) dni, 

• najneskôr v ôsmy (8.) kalendárny deň po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná 

adresátovi. 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto zmluvou si budú zasielať výlučne 

na adresy uvedené v článku I. tejto zmluvy; iná adresa na doručovanie sa nepovažuje za relevantnú, 

ak z iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné. Písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa 

považujú za doručené  druhej zmluvnej strane  aj  vtedy,  ak  mu  boli  zaslané  elektronickou formou  

na e-mail uvedený v článku I. tejto zmluvy, a to dňom ich preukázateľného odoslania. Dodatky k Zmluve 

o budúcej kúpnej zmluve budú posielané iba písomne poštou. 

 

V. 

Získania úveru na financovanie 

 

1. Budúci kupujúci vyhlasujem že ku dňu podpisu tejto zmluvy o budúcej zmluve už má schválený úver na 

zaplatenie kúpnej ceny na kúpu predmetu prevodu , uvedeného v tejto zmluve.  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú konať tak, aby možnosť čerpania schváleného úveru  nezmarili. Zmluvné 

strany sa zaväzujú vykonať všetky úkony smerujúce k možnosti čerpania úveru za účelom zaplatenia 

kúpnej ceny za predmet prevodu získaniu úveru splnením všetkých podmienok,  ktoré pre ich 

poskytnutie požaduje poskytovateľ (najmä predloženie dokladov, podpísanie zmluvy o čerpaní úveru 

a/alebo dotácie a iné).  

 

VI. 

Nájom predmetu prevodu Kupujúcim 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že budúci kupujúci je oprávnený a povinný užívať stavbu, v ktorej sa 

nachádzajú Nebytové priestory a Technická vybavenosť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 

kolaudácii stavby, pričom pre tieto účely sa toto ustanovenie považuje za riadnu nájomnú zmluvu 

uzatvorenú na dobu určitú, a to do dňa úplného zaplatenia kúpnej ceny predmetu prevodu alebo do 

dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa článku II. Zmluvy o budúcej zmluve, 

podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Budúci Kupujúci je povinný platiť budúcemu 

Predávajúcemu nájomné vo výške 2.850,- € s DPH mesačne pripadajúce na užívanie stavby, v ktorej sa 

nachádzajú Nebytové priestory. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu (elektrická energia, plyn, 

vodné a stočné) je budúci Kupujúci povinný platiť priamo správcom sietí a dodávateľom energii 
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a služieb spojených s užívaním predmetu nájmu, a to na základe zmlúv o dodávke energii, ktoré vo 

svjom mene uzavrie. Budúci Predávajúci udeľuje budúcemu Kupujúcemu súhlas, aby stavbu, v ktorej 

sa nachádzajú Nebytové priestory dal  do  podnájmu. Nebezpečenstvo škody na predmete prevodu 

prechádza na budúceho Kupujúceho dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o nájme, uzavretej v 

tomto článku zmluvy. 

 

VII. 

Podstatné znenie riadnej kúpnej zmluvy 

 

Článok I. 

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nebytových priestorov s príslušenstvom vrátane k nim 

prislúchajúcich podielov na  spoločných  častiach  a  spoločných  zariadeniach  domu,  ktoré  nebytové 

priestory  sa  nachádzajú  v v Katastrálnom území Iža, Obec Iža, okres Komárno, na parcelách registra 

„C"  č. 557/3, 557/1, 541/2, 544/1, 544/2, 544/6, 562/1, 555/7, 560 a 580 tak, ako to vyplýva z tabuľky 

č. 1 a tabulky č.2.   

 

 

 

 Tabuľka č. 1         

 1. NP - 6 nebytových priestorov    634 500,00-EUR     

 Nebytový priestor  
Plocha  

(m2) 
1m2 bez DPH 1m2 s DPH  

Náklady bez 

DPH 
Náklady s DPH    

 Pošta  65,65 766,66 EUR 920,00 EUR 50 331,67 EUR 60 398,00 EUR   

 Lekáreň 79,16 766,66 EUR 920,00 EUR 60 689,33 EUR 72 827,20 EUR   

 Ambulancia 1  41,17 766,66 EUR 920,00 EUR 31 563,66 EUR 37 876,40 EUR   

 Ambulancia 2  46,51 766,66 EUR 920,00 EUR   35 657,66 EUR 42 789,20 EUR   

 Kozmetika 29,92 766,66 EUR 920,00 EUR 22 938,67 EUR 27 526,40 EUR   

 Kaderníctvo 29,92 766,66 EUR 920,00 EUR 22 938,67 EUR 27 526,40 EUR   

 Spoločné priestory 53,96 766,66 EUR 920,00 EUR    41 369,33 EUR 49 643,20 EUR   

 

Ostatné ( geodetické práce, 

archeologický prieskum, projektové 

dokumentácie, inžinierska činnosť, 

autorský a stavebný dozor, 

projektový manažmet  

- - - 263 864,66 EUR 315 913,20 EUR   

 Celkom    528 750,00 EUR 634 500,00 EUR   
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Tabuľka č. 2 

 1.NP - Nebytové priestory- technická vybavenosť   311 344,00-EUR  

 Časť 
nebyt.priest. 

bez DPH 

nebyt.priest. s 

DPH 
Počet  

Náklady bez 

DPH 
Náklady s DPH 

 vodovodná prípojka  496,67 EUR 596,00 EUR 6 2 980,00 EUR 3 576,00 EUR 
 kanalizačná prípojka 654,17 EUR 785,00 EUR 6 3 925,00 EUR 4 710,00 EUR 
 miestna komunikácia    1 867,50 EUR      2 241,00 EUR 6 11 205,00EUR 13 446,00 EUR 
 odstavná plocha    1 761,39EUR 2 113,67EUR 6 10 568,33 EUR 12 682,00 EUR 

 

výťah, strojovňa, kotolňa, plynová 

príp., elektrická prípojka, umelecko 

– remeselné práce, umelecké dielo 

atď 

--- --- --- 230 775,00 EUR 276 930,00 EUR 

 Celkom --- --- --- 259 453,33 EUR 311 344,00 EUR 

 

 

2. Nebytové priestory (bod 1. tohto článku), Technická vybavenosť  (bod 1. tohto článku) a Služby (bod 1. 

tohto článku) sú spoločne predmetom prevodu podľa tejto kúpnej zmluvy. 

 

3.1  Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, strecha, chodba, obvodové múry, priečelie, 

vonkajšie omietky, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú 

nevyhnutné na podstatu a bezpečnosť bytového domu a sú určené na spoločné užívanie. (§ 2 odsek 4 

zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a  nebytových priestorov 

 

3.2  Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: bleskozvody, komín, rozvody, vchodové dvere do 

domu, zábradlie na chodbe, protipožiarne zariadenie, odkvapové žľaby, ďalej vodovodné, teplonosné, 

kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové rozvody a prípojky, káblová prípojka a to aj v prípade, ak 

sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu, medzi spoločné zariadenia patrí aj 

technologické zariadenie domu na rozvod plynu do jednotlivých bytov, ktoré je však umiestnené mimo 

bytov v spoločnej miestnosti bytového domu, v kotoloni. Spoločnýcm zariadením bytového domu je aj 

kočikáreň, vnútorné steny schodiska, kočikárne a kotolne sú omietané a natierané bielou farbou. (§ 2 

odsek 5 zákona č. 182/1993 Z. z.  o vlastníctve  bytov  a  nebytových priestorov). 

 

3.3  Príslušenstvom domu  sú: spoločné časti domu a príslušenstvo domu, ktoré sú určené na spoločné 

užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu (ďalej len 

"príslušenstvo"). Sú to najmä záhrady a stavby, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu 

(ďalej len "priľahlý  pozemok"). (§ 2 odsek 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov). 

 

4. Týmto právnym úkonom Predávajúci predáva Kupujúcemu predmet prevodu v celosti a Kupujúci  

predmet prevodu odkupuje od Predávajúceho v celosti a zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu kúpnu 

cenu podľa článku II. tejto kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tejto kúpnej zmluvy je 

kolaudačné rozhodnutie. 
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Článok II. 

Kúpna cena, platobné podmienky, prevod vlastníckeho práva 

 

1. Celková kúpna cena predmetu prevodu (ďalej len „kúpna cena") bola medzi zmluvnými stranami 

dohodnutá nasledovne: 

 

 

 

SUMARIZÁCIA:  945 884,00-EUR  

 

Časť Cena bez DPH 20 % DPH Cena celkom  

 Nebytové priestory 528 750,00 EUR 105 750,00 EUR 634 500,00 EUR  

Technická vybavenosť 259 453,33 EUR 51 890,67 EUR 311 344,00 EUR  

Celkom 788 203,33 EUR 157 640,67 EUR 945 844,00 EUR  

        

        

2. Kupujúci sa  zaväzuje  zaplatiť kúpnu cenu do pätnástich (15) kalendárnych  dní  odo  dňa uzatvorenia 

riadnej kúpnej zmluvy.  

3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh na vklad podľa tejto zmluvy podajú spoločne 

Katastrálnemu Odboru Okresného úradu v Komárne až po tom, čo bude celá kúpna cena predmetu 

prevodu predávajúcemu už zaplatená pripísaním na účet predávajúceho. Správne poplatky súvisiace s 

katastrálnym konaním podľa tohto bodu hradia zmluvné strany rovnakým dielom. Vlastnícke právo k 

Technickej vybavenosti nadobúda Kupujúci dňom zaplatenia kúpnej ceny Technickej vybavenosti 

Kupujúcim Predávajúcemu v celom rozsahu. 

  

Článok III. 

Vyhlásenia 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné, konkurzné alebo obdobné konanie 

alebo výkon rozhodnutia a že jeho vlastnícke právo k predmetu prevodu nie je sporné, obmedzené alebo 

napadnuté žalobou na súde. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že neuzavrel ku dňu uzatvorenia tejto kúpnej 

zmluvy žiadnu zmluvu s treťou osobou, z ktorej zmluvy vyplývajú tretej osobe práva k predmetu prevodu 

alebo k jeho časti, ani takúto zmluvu neuzavrie počas platnosti tejto kúpnej zmluvy (napríklad záložná 

zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena, nájomná zmluva a podobne). Predávajúci vyhlasuje, že ku 

dňu uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy na predmete prevodu neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená ani 

iné vecné práva v prospech tretej osoby, ani iné právne povinnosti. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že technický stav predmetu prevodu je mu známy z ohliadky na mieste samom, s 

týmto stavom súhlasí, nemá proti nemu námietky a predmet prevodu kupuje v tom stave, v akom sa k 

dnešnému dňu nachádza. 
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Článok IV. 

 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že na správu domu nebolo zriadené spoločenstvo nebytových 

priestorov, ani nebola uzavretá zmluva o výkone správy. 

2. Akékoľvek písomnosti súvisiace s touto kúpnou zmluvou sa považujú za doručené druhej zmluvnej 

strane (adresátovi): 

 dňom prevzatia písomnosti adresátom, 

 dňom, kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti, 

 posledným dňom úložnej lehoty, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná alebo 

ako nevyzdvihnutá v úložnej lehote, a to aj keď sa adresát o obsahu písomnosti nedozvedel; 

odosielateľ je oprávnený určiť doručovateľovi úložnú lehotu, ktorá však nesmie byť menej ako 

tri (3) dni, 

 najneskôr v ôsmy (8.) kalendárny deň po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná 

adresátovi. 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto kúpnou zmluvou si budú zasielať 

výlučne na adresy uvedené pri identifikácii zmluvných strán v tejto kúpnej zmluve; iná adresa na 

doručovanie sa nepovažuje za relevantnú, ak z iných ustanovení tejto kúpnej zmluvy nevyplýva 

vyslovene iné. Písomnosti súvisiace s touto kúpnou zmluvou sa považujú za doručené Kupujúcemu aj 

vtedy,  ak mu boli zaslané  elektronickou formou na e-mail uvedený pri identifikácii zmluvných strán v 

tejto kúpnej zmluve, a to dňom ich preukázateľného odoslania. 

 

 

 

Článok V. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť, vzhľadom  

na osobitné postavenie Kupujúceho nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno meniť a/alebo dopÍňať iba dohodou zmluvných strán 

uzavretou v písomnej forme. 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch povahy originálu, z ktorých si po dvoch rovnopisoch 

ponechá každá zmluvná strana, a dva rovnopisy sú určené pre účely katastrálneho konania na podklade 

tejto kúpnej zmluvy. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a tento  

považujú za dostatočne určitý a zrozumiteľný, preto túto zmluvu slobodne, vážne, nie v tiesni, nie v 

omyle a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

VIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť, vzhľadom 

na osobitné postavenie Budúceho kupujúceho nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Iža Uznesením č.: 74/2018 udelilo súhlas k uzatvoreniu tejto zmluvy. 



241/2019/1391 

9 z 9 

3. Zmluvné strany sa dohodli na odkladacej podmienke tejto zmluvy podľa s § 36 Občianskeho zákonníka 

spočívajúcej v nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá má byť uzatvorená na základe Zmluvy 

o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.: N08102018 medzi Budúcim predávajúcim: PROSPECT, spol. s r.o. 

a budúcim kupujúcim: Obec Iža. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno meniť a/alebo dopÍňať iba dohodou zmluvných strán 

uzavretou v písomnej forme. 

5. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch povahy originálu, z ktorých si po dvoch 

rovnopisoch ponechá každá zmluvná strana. 

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu v celom rozsahu porozumeli a tento 

považujú za dostatočne určitý a zrozumiteľný, preto túto zmluvu slobodne, vážne, nie v tiesni, nie v 

omyle a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

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

 

 

 

…………………………………………………   ………………………………………………… 

Budúci predávajúci     Budúci kupujúci 

PROSPECT, spol. s r.o.     Castellum Kelemantia, s.r.o. 

Ing. Alexander Volšík     Ing. István Domin 

konateľ spoločnosti     konateľ  


