
Z m l u v a  

 

o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 

uzatvorená v zmysle § 50a Občianskeho zákonníka 

 

 

 

Budúci predávajúci:               Obec Brestovec 

(v ďalšom len „Predávajúci“)   zastúpené starostom obce Ing. Dušanom Dugom  

                                                  so sídlom Brestovec č. 273, 907 01 Myjava, SR,  

                                                  IČO:  00 309 435 

 

                                    a 

 

 

Budúci kupujúci:                    Ján Kulíšek rod. Kulíšek, 

(v ďalšom len „Kupujúci“)       nar.: 05.03.1994, rod.č.: 940305/7279,  

                                                  bytom Brestovec č. 218, 907 01 Myjava, SR 

                                                  Štát. občianstvo: Slovenská republika  

                                    

 

Čl. I. 

Predmet a účel zmluvy 

 
1.  Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v okrese Myjava, obci Brestovec,  v katastrálnom 

území Brestovec, zapísanej na LV č. 1411, pozemku v  reg. KN „C“ parcely číslo 35075/2 o výmere 

459 m2, zastavané plochy a nádvoria, v podiele vlastníctva 1/1. 

 

2.  Geometrickým plánom č. 051/2019, zo dňa 18.06.2019, vyhotoviteľ Vladimír Fašánek dňa 

18.06.2019, Geodézia Myjava, so sídlom ul. Hurbanova 643, 907 01 Myjava, IČO: 48 056 111,  

úradne overenom pod č. G1-203/19  dňa 28.06.2019, boli  z pozemku reg. KN „C“ z parcely číslo 

35075/2 vytvorené  novovytvorené pozemky reg. KN „C“: 

 

- parcela číslo   35075/3 o výmere 48 m2,  zastavané plochy a nádvoria, 

  - parcela číslo   35075/4 o výmere 140 m2,  zastavané plochy a nádvoria, 

 - parcela číslo   35075/2 o výmere 271 m2,  zastavané plochy a nádvoria, 

 

3.  Zmluvné strany sa na základe tejto zmluvy dohodli na uzatvorení budúcej  kúpnej zmluvy 

na  nehnuteľnosť pozemok reg. KN „C“ parc.č. 35075/3, ktorá je bližšie špecifikovaná 

v bode 2. Čl. I. tejto zmluvy. Účelom kúpy je prístup k nehnuteľnosti k pozemku reg, KN 

„C“ parc.č. 35053/27, ktorej vlastníkom je v podiele vlastníctva 1/1 Kupujúci. 

 

4. Obe strany sa zaväzujú po splnení podmienok uvedených v tejto  zmluve uzatvoriť bez 

zbytočného odkladu po písomnej výzve Kupujúceho „Kúpnu zmluvu“. 

 

Čl. II. 

Podmienky a spôsob uzatvorenia  kúpnej zmluvy 

 

1.  Predávajúci sa  zaväzuje, že v lehote stanovenej v Čl. IV. bode 1 tejto zmluvy  nepredá ani 

nescudzí tretej osobe nehnuteľnosti alebo ich časť špecifikované v Čl. I.  

 



2.  Kupujúci vyzve Predávajúceho na uzatvorenie  kúpnej zmluvy doručením písomného návrhu 

kúpnej zmluvy, najneskôr však do 31.12.2019. 

 

3.  Predávajúci sa zaväzuje, po tom ako dostane písomný návrh kúpnej zmluvy, uzatvoriť kúpnu 

zmluvu za podmienok uvedených v  tejto zmluve. 

 

 

Čl. III. 

Obsah zmluvy o kúpe nehnuteľnosti 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli  že obsah zmluvy o kúpe nehnuteľností bude obsahovať: 

 

 

A. Predmet zmluvy 

 

1.  Predávajúci predáva a Kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva  nehnuteľnosť 

pozemok reg. KN „C“ parc.č. 35075/3, ktorá je bližšie špecifikovaná v bode 2. Čl. I. tejto 

zmluvy (v ďalšom len „Pozemok“). 

 

 

B.   Povinnosti zmluvných strán 

 

1.  Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu v plnej výške spôsobom podľa  Čl. 

III. písm. C  bodu 1  tejto zmluvy. 

 

2. Návrh na vklad vlastníckeho práva  do katastra nehnuteľností podá Predávajúci po uhradení 

celej kúpnej ceny. 

 

3. Podklady  potrebné pre vypracovanie kúpnej zmluvy a poplatky spojené s vkladom do 

katastra nehnuteľností  uhradí Kupujúci.  

 

 

C.   Kúpna cena 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 1,00 €     (slovom jedno euro). 

 

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť  kúpnu cenu do 5 dní od podpisu kúpnej zmluvy.  

 

 

D.  Nadobudnutie vlastníctva 

  

1. Vlastnícke právo  k Pozemku  prechádza  na  Kupujúceho  dňom právoplatnosti  vkladu 

vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom Myjava. 

 

2. Do doby podpisu kúpnej zmluvy, Predávajúci podpisom tejto zmluvy  dáva súhlas  

Kupujúcemu ako i jeho zmluvným partnerom vstúpiť na Pozemok a vykonávať na ňom 

úkony súvisiace s vykonávaním prác súvisiacich s výstavbou rodinného domu   

 



3.  Zmluvné  strany prehlasujú,  že  sú  oprávnené  s Pozemkom  nakladať a ich zmluvná voľnosť 

nie je obmedzená. 

 

 

Čl. IV. 

Zvláštne dohody a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa podpisu obidvoma zmluvnými   

stranami do 31.12.2019. Ak v tejto dobe nedôjde k uzavretiu  kúpnej zmluvy záväzky z tejto 

zmluvy zanikajú.   

 

2. Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia v prvom rade touto zmluvou. Vzťahy, ktoré  nie 

sú upravené touto zmluvou, sa upravujú Občianskym zákonníkom. 

 

3.  Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali a s jej 

obsahom súhlasia. 

 

4.  Táto zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých Kupujúci  dostane po troch 

vyhotoveniach  a Predávajúci po dvoch vyhotoveniach. 

 

5.    Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

 

 

V Brestovci, dňa 6.8.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

         

         Obec Brestovec                                      Kulíšek Ján rod. Kulíšek 
   zastúpená starostom obce                                            

   Ing. Dušanom D u g o m, v.r.                                               

 

 

 

 


