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Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 
uzatvorená v zmysle § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
I. Obchodné meno: ORAG - Golfinvest, a.s.  
 so sídlom: Mojmírova 8, Bratislava 821 08  
 IČO: 35 845 384   
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3023/B 
 konajúca: Ing. Martin Munka, člen predstavenstva  
    Ing. Marek Munka, člen predstavenstva  
 
 (ďalej ako “budúci predávajúci”) 
  
a 
 
II. Obec Hrubá Borša 
 Maloboršanská ulica 37  

900 50 Hrubá Borša 
IČO: 00 305 979 
zastúpená: Mgr. Ján Klačko, starosta obce 

 
 (ďalej ako “budúci kupujúci”) 
 
 („budúci predávajúci“ a „budúci kupujúci“ ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 
I. 
 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci predávajúci sa stane výlučným vlastníkom (so spoluvlastníckym 
podielom 1/1) nasledovných inžinierskych sieti: 

 
a/ vodovod DN150  

dĺžka celkom 675 m 
na pozemkoch parcelné číslo 217/364, 217/363, 217/526, 217/471, 217/568, 217/566, okres 
Senec, obec Hrubá Borša, k.ú. Hrubá Borša 

 
b/ kanalizácia tlaková DN90 

dĺžka celkom 845 m 
na pozemkoch parcelné číslo 217/364, 217/363, 217/526, 217/471, 217/568, 217/566, okres 
Senec, obec Hrubá Borša, k.ú. Hrubá Borša 

 
c/ kanalizácia gravitačná (len bytovky do prečerpávačky) DN300 

dĺžka celkom 130 m 
na pozemku parcelné číslo 217/471, okres Senec, obec Hrubá Borša, k.ú. Hrubá Borša 

 
    (ďalej spolu aj ako „Predmet budúceho prevodu“).      

 
II. 

 
1. Vzhľadom na skutočnosť, že budúci predávajúci ma záujem previesť na budúceho kupujúceho a budúci 

kupujúci má záujem nadobudnúť od budúceho predávajúceho Predmet budúceho prevodu, zmluvné strany sa 
rozhodli uzatvoriť v zmysle § 50a zákona  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
túto Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy (ďalej ako "Zmluva").  

 
2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok budúceho kupujúceho v lehote 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia výzvy 

budúceho predávajúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy uzatvoriť s budúcim predávajúcim Kúpnu zmluvu, 
predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k  Predmetu budúceho prevodu z budúceho predávajúceho 
na budúceho kupujúceho v znení, ktorého podstatné náležitosti sú uvedené v Článku V. tejto Zmluvy.  

tel:35%20845%20384
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Munka&MENO=Marek&SID=0&T=f0&R=0
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Munka&MENO=Marek&SID=0&T=f0&R=0
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3. Budúci  kupujúci  je povinný v lehote 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia výzvy budúceho predávajúceho na 
uzatvorenie Kúpnej zmluvy uzatvoriť s budúcim predávajúcim Kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude prevod 
vlastníckeho práva k  predmetu budúceho prevodu z budúceho predávajúceho na budúceho kupujúceho 
v znení, ktorého podstatné náležitosti sú uvedené v Článku V. tejto Zmluvy. 

 
4.     Výzva budúceho predávajúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy bude mať písomnú formu a bude doručená do 

vlastných rúk budúceho kupujúceho osobne, prostredníctvom poskytovateľa služby poštovej prepravy – 
poštou alebo kuriérom na adresu budúceho kupujúceho uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.  

 
5.     Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 36 (tridsaťšesť) mesiacov odo dňa 

uzavretia tejto Zmluvy. 
 
6.  Zmluvné strany sa dohodli, že budúci predávajú je oprávnený vyzvať budúceho kupujúceho na uzatvorenie 

Kúpnej zmluvy a budúci kupujúci je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu až po tom, ako budú zriadené vecné 
bremená, ktoré zabezpečia zriadenie a uloženie Predmetu budúceho prevodu a vstup, prechod, vjazd 
a prejazd pešo, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým 
účelom cez dotknuté pozemky, ako aj ktoré zabezpečia užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy Predmetu budúceho prevodu a vstup, prechod, 
vjazd a prejazd pešo, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým 
účelom cez dotknuté pozemky. 

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienka podľa odseku 6 tohto Článku bude splnená aj vtedy, ak budúci 

predávajúci vyzve budúceho kupujúceho v súlade s touto Zmluvou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, predmetom 
ktorej bude prevod vlastníckeho práva k  Predmetu budúceho prevodu z budúceho predávajúceho na 
budúceho kupujúceho v znení, ktorého podstatné náležitosti sú uvedené v Článku V. tejto Zmluvy a doplnenej 
a upravenej o ustanovenia týkajúce sa zriadenia vecných bremien v súlade s odsekom 6 tohto Článku. 

 
III. 

 
1. Budúci kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámil s právnym a faktickým stavom 

Predmetu budúceho prevodu, a to z aktuálnej projektovej dokumentácie a Predmet budúceho prevodu v 
takomto stave chce nadobudnúť do vlastníctva. 

 
IV. 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za Predmet budúceho prevodu vo výške 1,- EUR (jedno Euro), 

ktorá je záväzná a z ktorej budú vychádzať pri uzatváraní Kúpnej zmluvy:  
 

     V. 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na budúcom znení Kúpnej zmluvy s nasledovnými podstatnými náležitosťami: 
 

Kúpna zmluva  
 

uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov, medzi zmluvnými stranami (ďalej ako „Zmluva“) 

   

I. Obchodné meno: ORAG - Golfinvest, a.s.  

 so sídlom: Mojmírova 8, Bratislava 821 08  

 IČO: 35 845 384   

 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3023/B 

 konajúca: Ing. Martin Munka, člen predstavenstva  

     Ing. Marek Munka, člen predstavenstva  
   

(ďalej aj ako „predávajúci“) 

 

a 

tel:35%20845%20384
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Munka&MENO=Marek&SID=0&T=f0&R=0
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Munka&MENO=Marek&SID=0&T=f0&R=0
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II. Obec Hrubá Borša 

 Maloboršanská ulica 37  

900 50 Hrubá Borša 

IČO: 305 979 

zastúpená: Mgr. Ján Klačko, starosta obce 

 
(ďalej aj ako „kupujúci“) 

 (predávajúci a kupujúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)  

 

Článok I.  

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom (s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu 1/1) 

nasledovných inžinierskych sietí: 

 

a/ vodovod DN150  

dĺžka celkom 675 m 

na pozemkoch parcelné číslo 217/364, 217/363, 217/526, 217/471, 217/568, 217/566, 

okres Senec, obec Hrubá Borša, k.ú. Hrubá Borša 

 

b/ kanalizácia tlaková DN90 

dĺžka celkom 845 m 

na pozemkoch parcelné číslo 217/364, 217/363, 217/526, 217/471, 217/568, 217/566, 

okres Senec, obec Hrubá Borša, k.ú. Hrubá Borša 

 

c/ kanalizácia gravitačná (len bytovky do prečerpávačky) DN300 

dĺžka celkom 130 m 

na pozemku parcelné číslo 217/471, okres Senec, obec Hrubá Borša, k.ú. Hrubá Borša 

 

 (ďalej spolu aj ako „Predmet prevodu“) 

 

Článok II.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k Predmetu prevodu  

predávajúcimi, do výlučného vlastníctva kupujúceho. 

 

2. Predávajúci predáva Predmet prevodu kupujúcemu a kupujúci Predmet prevodu od 

predávajúceho kupuje, prijíma do vlastníctva a zaväzuje sa za neho zaplatiť kúpnu cenu vo výške 

a spôsobom  podľa Článku III. tejto Zmluvy. 

 

3. Na základe prevodu vlastníckeho práva podľa tejto Zmluvy sa kupujúci stane výlučným 

vlastníkom (s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu 1/1) Predmetu prevodu. 

 

Článok III.  

 Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1. Kúpna cena za Predmet prevodu bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 1,- EUR (slovom: 

jedno Euro) (ďalej aj ako „Kúpna cena“). 

 

2. Kupujúci sa zaväzuje a je povinný zaplatiť predávajúcemu Kúpnu cenu za prevádzaný Predmet 

prevodu vo výške 1,- EUR (slovom: jedno Euro) bezhotovostným prevodom na bankový účet 

Predávajúceho vedený v Tatra Banka, a.s., IBAN: SK11 1100 0000 0026 2702 9287 v lehote 7 

(sedem) dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy zmluvnými stranami. 
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Článok IV.  

 Záruka 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že poskytuje na vady Predmetu prevodu záruku za akosť po dobu 

dvadsaťštyri (24) mesiacov od dňa podpisu tejto Zmluvy zmluvnými stranami.  

 

2. Kupujúci je povinný predávajúcemu bez zbytočného odkladu písomne oznámiť (reklamovať) vady 

Predmetu prevodu, najneskôr však v lehote desiatich (10) dní odo dňa, kedy vadu zistí. 

Oznámenie o vade (reklamácia) Predmetu prevodu musí byť písomné a musí obsahovať presný 

popis vady vrátane uvedenia miesta jej výskytu a spôsobu, akým sa vada prejavuje.  

 

3. Predávajúci je povinný v lehote piatich (5) dní odo dňa doručenia oznámenia o vade Predmetu 

prevodu (reklamácie) písomne potvrdiť kupujúcemu prijatie oznámenia podľa odseku 2 tohto 

Článku spolu s vyjadrením sa k oznámeniu o vzniku vady.  

 

4. Ak sa v záručnej dobe podľa odseku 1 tohto Článku vyskytne vada, za ktorú zodpovedá 

predávajúci, je predávajúci povinný odstrániť vadu v lehote primeranej rozsahu a druhu vady, 

najviac však v lehote štyridsiatich (40) dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak, a to 

opravou alebo výmenou vadnej časti za novú, ak nie je možné vadu odstrániť opravou. Za účelom 

odstránenia reklamovanej vady je kupujúci povinný predávajúcemu poskytnúť nevyhnutnú 

súčinnosť na účelné a rýchle odstránenie reklamovanej vady, za ktorú predávajúci zodpovedá. 

 

5. V prípade, že predávajúci neodstráni vadu podľa odseku 4 tohto Článku ani v dodatočnej lehote              

30 (tridsať) dní, je kupujúci oprávnený zabezpečiť odstránenie vady opravou alebo výmenou 

vadnej časti za novú, ak nie je možné vadu odstrániť opravou sám alebo prostredníctvom tretej 

osoby s tým, že má voči predávajúcim nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov s tým 

spojených. Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu účelne vynaložené náklady podľa tohto 

odseku v lehote desiatich (10) dní potom, čo ho kupujúci vyzve na zaplatenie účelne vynaložených 

nákladov a tieto predávajúcemu preukáže.    

 

Článok V.  

 Iné práva a povinnosti 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že ručí za výlučnosť svojho vlastníctva k Predmetu prevodu. Predávajúci 

vyhlasuje, že na Predmete prevodu neviaznu žiadne dlhy a že Predmet prevodu nie je ani zaťažený 

záložným právom. 

 

2. Predávajúci sa zaväzuje od dňa podpisu tejto Zmluvy neuzavrieť žiadnu zmluvu, alebo uskutočniť 

iný úkon, následkom ktorého by mohlo dôjsť k prevodu, alebo prechodu jeho vlastníckeho práva k 

Predmetu prevodu. Predávajúci sa zaväzuje od dňa podpisu tejto Zmluvy neuskutočniť žiadny 

úkon, v dôsledku ktorého by na Predmete prevodu vzniklo alebo mohlo vzniknúť záložné právo, 

zádržné právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu. 

 

3. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy sa oboznámil s právnym a faktickým stavom 

Predmetu prevodu obhliadkou na mieste samom, tento mu je dobre známy ako z obhliadky na 

mieste samom, tak z aktuálnej projektovej dokumentácie a Predmet prevodu v tomto stave kupuje. 

 

Článok VI.  

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, všetky oznámenia 

a písomnosti, ktoré má, alebo môže podľa tejto Zmluvy robiť a posielať jedna zmluvná strana 

druhej zmluvnej strane, budú doručované ako doporučená listová zásielka s doručenkou, alebo 

ako doporučená listová zásielka bez doručenky prostredníctvom poskytovateľa služby poštovej 

prepravy (poštou): 

 

i) predávajúcemu na adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo osobne, 

ii) kupujúcemu na adresu kupujúceho uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo osobne. 
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V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana doporučenú listovú zásielku s doručenkou odmietne 

prevziať, alebo ju poskytovateľ služby poštovej prepravy vráti druhej zmluvnej strane ako 

nedoručenú v úložnej lehote, považuje sa táto zásielka za doručenú v 3 (tretí) kalendárny deň po 

dni jej odoslania. 

 

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami ak v zmysle 

právnych predpisov SR nenadobúda účinnosť neskôr.  

 

3. Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo 

neúčinné, takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť 

ďalších ustanovení tejto Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo Zmluvy 

samotnej. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto 

ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím tejto Zmluvy 

a dotknutým ustanovením.  

 

5. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo z iných dôvodov stali niektoré 

ustanovenia tejto Zmluvy neplatnými alebo neúčinnými, budú tieto ustanovenia uvedené do 

súladu s právnymi predpismi a zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je v zvyšných 

ustanoveniach platná, pokiaľ to neodporuje účelu tejto Zmluvy alebo pokiaľ nejde o ustanovenia, 

ktoré nie je možné oddeliť. 

 

6. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu alebo sporného nároku sa obe zmluvné strany 

zaväzujú riešiť ich prednostne cestou vzájomnej dohody.  

 

7. Táto Zmluva bola vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých sú 3 (tri) určené pre 

predávajúceho a 1(jeden) pre kupujúceho.  

 

8. Túto Zmluvu možno meniť iba číslovanými písomnými dodatkami, odsúhlasenými a podpísanými 

zmluvnými stranami. 

 

9. Zmluvné strany po prečítaní tejto Zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola 

vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, zmluvné prejavy sú vážne, určité, sú dostatočne zrozumiteľné a zmluvná voľnosť nie 

je obmedzená.  

 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé a oprávnené túto Zmluvu uzatvoriť a s jej obsahom 

súhlasia, na dôkaz čoho túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 

V ____________, dňa _____________ .              V _____________, dňa _____________. 

predávajúci:      kupujúci:  

_________________________    _________________________ 

 
VI. 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, všetky oznámenia 

a písomnosti, ktoré má, alebo môže podľa tejto Zmluvy robiť a posielať jedna zmluvná strana druhej 
zmluvnej strane, budú doručované ako doporučená listová zásielka s doručenkou, alebo ako doporučená 
listová zásielka bez doručenky prostredníctvom poskytovateľa služby poštovej prepravy (poštou): 

 
i. Budúcemu predávajúcemu   na   adresu   sídla   budúceho  predávajúceho  uvedenú    

v obchodnom registri príslušného okresného súdu alebo osobne, 
 

ii. Budúcemu kupujúcemu na adresu budúceho kupujúceho uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 
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V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana doporučenú listovú zásielku s doručenkou odmietne prevziať, 
alebo ju poskytovateľ služby poštovej prepravy vráti druhej zmluvnej strane ako nedoručenú v úložnej 
lehote, považuje sa táto zásielka za doručenú v 3 (tretí) kalendárny deň po dni jej odoslania a to aj 
v prípade, ak sa adresát nemal možnosť oboznámiť sa s jej obsahom. 

 
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami ak v zmysle právnych 

predpisov SR nenadobúda účinnosť neskôr.  
 
3. Túto Zmluvu možno meniť iba číslovanými písomnými dodatkami, odsúhlasenými a podpísanými zmluvnými 

stranami.  
 

4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo neúčinné, 
takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení 
tejto Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo Zmluvy samotnej. V takomto prípade 
sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým 
tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím tejto Zmluvy a dotknutým ustanovením.  
 

5. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo z iných dôvodov stali niektoré ustanovenia tejto 
Zmluvy neplatnými alebo neúčinnými, budú tieto ustanovenia uvedené do súladu s právnymi predpismi 
a zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je v zvyšných ustanoveniach platná, pokiaľ to neodporuje účelu 
tejto Zmluvy alebo pokiaľ nejde o ustanovenia, ktoré nie je možné oddeliť.  
 

6. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu alebo sporného nároku sa obe zmluvné strany zaväzujú riešiť 
ich prednostne cestou vzájomnej dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že pre riešenie prípadných sporov 
súvisiacich alebo vyplývajúcich z tejto Zmluvy bude príslušný súd určený v súlade so zákonom                                 
č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.  
 

7. Zmluvné strany po prečítaní tejto Zmluvy vyhlasujú, že táto Zmluva bola vyhotovená podľa ich slobodnej a 
vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné prejavy sú vážne, určité, sú   
dostatočne zrozumiteľné a zmluvná voľnosť nie je obmedzená.  

 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé a oprávnené túto Zmluvu uzatvoriť a s jej obsahom súhlasia, na 

dôkaz čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
 

 
V ________________, dňa _____________ .                            V ______________, dňa _____________ . 
 
Budúci predávajúci:      Budúci kupujúci:  

 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
ORAG - Golfinvest, a.s.      Obec Hrubá Borša 

            Ing. Martin Munka, člen predstavenstva   Mgr. Ján Klačko, starosta obce 
            Ing. Marek Munka, člen predstavenstva  

     
 

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Munka&MENO=Marek&SID=0&T=f0&R=0
http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Munka&MENO=Marek&SID=0&T=f0&R=0

