
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 
 
 
 
 
Zmluvné strany: 
 
 
 
............................... 
so sídlom (miestom podnikania): 
štatutárny orgán: 
IČO: 
IČ DPH: 
Zapísaný v registri: 
Bankové spojenie: 
Č. účtu: 
IBAN: 
(ďalej len „budúci predávajúci“) 
 
 
 
Mesto Sereď 
so sídlom:  Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď, Slovenská republika 
štatutárny orgán: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta  
IČO:   00306169 
IČ DPH:              SK2021000916 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Č. účtu:  0203505156/0900 
IBAN: SK7409000000000203505156 
(ďalej len „budúci kupujúci“) 
   
uzatvárajú túto zmluvu o budúcej kúpnej zmluve (ďalej len „zmluva“): 
 

 
 

Č1. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Budúci predávajúci sa zaväzuje postaviť na svoje náklady a nebezpečenstvo  na parcelách  

registra „C“ č.  780/11 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 569 m2,   č. 733/6 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 151 m2, zapísaných  na  Okresnom úrade v  
Galante,  katastrálny odbor ako parcely registra „C“ v k. ú. Sereď na LV  č. 591,  
s využitím rozostavanej stavby pavilónu G na týchto parcelách postavenej, bytový dom  s  
nájomnými bytmi v počte .......,  ktoré budú spĺňať kritériá stanovené zák. č. 443/2010 Z. z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní pre byty bežného štandardu (ďalej len 
zákon č. 443/2010 Z. z.) a nebytovými priestormi /polyfunkciou/, s komplexnou technickou 
infraštruktúrou (ďalej len „stavba“), pričom budúci predávajúci sa zaväzuje stavbu 
skolaudovať, t. j., zabezpečiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, vydané príslušným 
stavebným úradom, ktorým sa povoľuje užívanie stavby, najneskôr do 31. 12. 2016. 
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2. Budúci predávajúci sa zaväzuje na svoje náklady a  nebezpečenstvo zabezpečiť 
vypracovanie projektovej dokumentácie,  potrebnej na realizáciu stavby, vydanie 
stavebného povolenia, ktorým sa  povoľuje uskutočnenie stavby tak, aby stavebné 
povolenie nadobudlo právoplatnosť najneskôr do 31. 07. 2015. 

 
3. Budúci predávajúci sa zaväzuje začať s výstavbou do 10 dní odo dňa právoplatnosti 

stavebného povolenia  a  pri realizácii,  ako i predaji stavby postupovať tak, aby umožnil 
budúcemu kupujúcemu požiadať a splniť podmienky pre poskytnutie dotácie z Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ( ďalej „ MDVRR SR“)  v rámci Programu 
rozvoja bývania, ako i pre poskytnutie úveru zo Štátneho fondu bývania ( ďalej „ ŠFRB“). 

 
4. Budúci kupujúci má záujem nadobudnúť vlastnícke právo k bytom   v stavbe, vrátane 

prislúchajúcich podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a 
príslušenstve, po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,  odstránení 
všetkých prípadných kolaudačných nedostatkov, zapísaní  na list vlastníctva v prospech 
budúceho  predávajúceho  a  po poskytnutí úveru  zo ŠFRB na kúpu bytov a  dotácie 
z MDVRR SR, na kúpu prislúchajúcej  technickej  infraštruktúry budúcemu kupujúcemu. 

 
5. Budúci kupujúci má záujem,  spolu s nadobudnutím vlastníckeho práva k bytom, 

nadobudnúť vlastnícke právo k nebytovým priestorom (polyfunkcii), vrátane 
prislúchajúcich podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a 
príslušenstve, vrátane prislúchajúcej technickej infraštruktúry po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia , odstránení všetkých prípadných kolaudačných 
nedostatkov, zapísaní  na list vlastníctva v prospech budúceho  predávajúceho.  

 
 

Č1. II 
Predmet zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že po splnení všetkých nižšie uvedených podmienok: 
 

a) založení listu vlastníctva budúceho predávajúceho na skolaudovanú stavbu,  
b) poskytnutie úveru zo ŠFRB a dotácie MDVRR v prospech budúceho kupujúceho na 

kúpu bytov v stavbe vrátane infraštruktúry.  
uzatvoria kúpnu zmluvu   (ďalej len „Kúpna zmluva“), s predmetom uvedeným v bode 2 
tohto článku zmluvy, a to za kúpnu cenu určenú v č1. III. tejto zmluvy.  
Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť kúpnu zmluvu, do 90 dní  od poskytnutia úveru zo  
ŠFRB a dotácie MDVRR pre budúceho kupujúceho na odkúpenie bytov od budúceho 
predávajúceho najneskôr do 31. 12. 2017.   
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že budúci kupujúci vyzve budúceho predávajúceho 
na uzatvorenie kúpnej zmluvy a predloženie návrhu kúpnej zmluvy v lehote do 15 dní 
od poskytnutia vyššie uvedených dotácií a úveru. 

 
2. Predmetom Kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa tohto článku zmluvy, bude prevod: 

a) vlastníckeho práva k .........(počet) bytom bežného štandardu (priemerná  podlahová 
plocha do 50 m2 a oprávneným nákladom na výstavbu neprevyšujúcim sumu stanovenú  
zákonom č. 443/2010 Z. z.) nachádzajúcich sa v stavbe  a príslušných prislúchajúcich  
spoluvlastníckych  podielov na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a 
 príslušenstve  stavby. 
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b) vlastníckeho práva k nebytovým priestorom v stavbe  (polyfunkcii),  s prislúchajúcimi  
spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a 
 príslušenstve stavby. 
 
Poznámka pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy: Pri podpise Kúpnej zmluvy bude predmet 
Kúpnej zmluvy doplnený resp. upravený, s ohľadom na výmery jednotlivých bytových 
jednotiek  a  polyfunkcie a veľkosti spoluvlastníckych podielov k nim prislúchajúcich 
na spoločných častiach, spoločných zariadeniach,  príslušenstve stavby. 
 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú v primeranej lehote uzatvoriť dodatok k tejto zmluve 
o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude spresnenie stavebných detailov stavby 
podľa projektovej dokumentácie,  zabezpečenej na náklady budúceho predávajúceho, 
vypracovanej v súlade s podmienkami vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, ako 
i pokynmi budúceho kupujúceho. 

 
 

     Č1. III 
Výška a splatnosť kúpnej ceny 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za prevod vlastníckeho práva k 

-  bytu bude dohodnutá vo výške  ............€/m2(slovom ....................... eur štvorcový meter) 
podlahovej plochy jednotlivého bytu. 
- k nebytovému priestoru  (polyfunkcii,) .........€/m2, slovom ............................................ 
vrátane komplexnej technickej infraštruktúry. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude budúcim kupujúcim uhradená budúcemu 

predávajúcemu sčasti z dotácie MDVRR SR  v  rámci Programu rozvoja bývania a sčasti 
z úveru zo ŠFRB, a to prevodom na účet budúceho predávajúceho do 15 dní po získaní 
finančných prostriedkov z vyššie uvedenej dotácie a úveru.   

 
 

Čl. IV 
Ďalšie záväzky zmluvných strán 

 
1. Budúci predávajúci sa zaväzuje: 
       - umožniť budúcemu kupujúcemu a financujúcim inštitúciám ( MDVRR SR , ŠFRB) alebo 

nimi povereným osobám prehliadku staveniska a nahliadnutie do projektovej 
dokumentácie, 

      - informovať budúceho kupujúceho o skolaudovaní stavby, o zápise vlastníckeho práva 
k stavbe predložením výpisu z listu vlastníctva. 

 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvíjať maximálne úsilie k tomu, aby budúci kupujúci mohol 

získať finančnú podporu vo forme úveru z prostriedkov ŠFRB a dotácie z MDVRR SR. 
    
 

Č1. V 
Odstúpenie od zmluvy  

 
1. Budúci kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v prípade 

ak: 

  Strana 3  
  



a) na stavbu nebude vydané stavebné povolenie a nenadobudne právoplatnosť do 
31.07.2015, 

a) na stavbu nebude príslušným stavebným úradom vydané kolaudačné rozhodnutie a 
nenadobudne právoplatnosť najneskôr do 31. 12. 2016,  

b) budúci kupujúci do konca roku 2017 nezíska dotáciu z MDVRR SR  alebo úver zo 
ŠFRB na kúpu bytov v stavbe. 
 

2. Budúci predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
v prípade,  ak budúcemu kupujúcemu bola vrátená žiadosť o poskytnutie dotácie  
z MDVRR SR alebo žiadosť   o poskytnutie podpory zo ŠFRB.  
 

 
Č1. VI 

         Záručná doba 
 
1. Budúci predávajúci poskytuje záručnú dobu na stavbu v trvaní 60 mesiacov odo dňa  

prevzatia stavby budúcim kupujúcim. 
 

2. Budúci predávajúci zodpovedá za nedostatky,  ktoré sa prejavili do odovzdania stavby, 
ako aj za nedostatky, ktoré sa prejavili počas záručnej doby. 

 
3. Budúci kupujúci je povinný reklamovať prípadné nedostatky ihneď po prevzatí stavby, 

resp. bezodkladne po ich zistení. 
 
 

   Č1. VII 
  Záverečné ustanovenia 

 
1. Dopĺňať alebo meniť obsah tejto zmluvy je možné len na základe písomnej dohody 

zmluvných strán. 
 

2. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

 
3. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť 

nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. V takomto  prípade sa účastníci 
tejto zmluvy zaväzujú  bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (alebo jeho 
časť) platným a účinným ustanovením tak, aby sa zachoval účel tejto zmluvy sledovaný jej 
uzavretím. 

 
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 

jeden rovnopis. 
 
5. Zmluva   nadobúda  platnosť  dňom  podpisu  oprávnenými  zástupcami  zmluvných strán a 

účinnosť dňom zverejnenia podľa osobitného predpisu. 
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah zmluvy prečítali a vyhlasujú, že táto zmluva je 
uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne  a to tak aby v budúcnosti nenastali 
pochybnosti o tom, čo chceli zmluvné strany slobodnou vôľou vyjadriť. 
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7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpisujú. 
 
 
v ............................                                                                       v Seredi    
    
 
 
                                                  
............................ ............................... 

za  budúceho predávajúceho za budúceho kupujúceho 
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