
Kúpna zmluva 
 

uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami  
Mestský bytový podnik  Sereď, spol. s r.o. 
V zastúpení: Ing. Martin Káčer 
Adresa sídla: 926 01 Sereď, Mlynárska ul. 4677/39 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel : Sro,  
Vložka č. : 1945/T 
IČO:  34 138 561 
DIČ:  2020372134 
IČ DPH: SK2020372134 
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 
č. účtu: 4018386907/7500 
IBAN: SK8875000000004018386907 
 (ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
I. 
Meno a priezvisko, rodné priezvisko:   
Dátum narodenia:  
Adresa trvalého pobytu:  
Rodné číslo:   
Bankové spojenie: 
 (ďalej len kupujúci) 
(platí pre fyzickú osobu) 
II. 
Obchodné meno:  
Zastúpené: 
Adresa sídla:     
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu ............................,  
Oddiel: ..........., vložka č. ................   
IČO: 
Bankové spojenie:                   
Číslo účtu:   
Číslo telefónu: 
E-mail: 
(ďalej len kupujúci) 
(platí pre právnickú osobu) 
III. 
Meno a priezvisko, rodné priezvisko: 
Dátum narodenia:    
Adresa trvalého pobytu: 
Rodné číslo:  
Bankové spojenie: 
Číslo živnostenského oprávnenia: 
Číslo telefónu: 
E-mail:   
(ďalej len kupujúci) 
(platí pre fyzickú osobu  podnikateľa) 



  

 
Článok I. 

  
 Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných   na  Okresnom 
úrade v Galante, katastrálny odbor v k. ú. Sereď,  a to  
na  LV č. 4305: 
1. parcely č. 2817 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 444 m2,  evidovanej  na 

katastrálnej mape ako parcela registra „C“  a stavby bez súpisného čísla na tejto 
parcele postavenej - kotolňa K4, 

2. parcely č. 3127/29 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18  m2,  evidovanej  na 
katastrálnej mape ako parcela registra „C“ a stavby - garáž so súpisným číslom 
3521  na tejto parcele postavenej,  

3. parcely č. 3127/30 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2  evidovanej  na 
katastrálnej mape ako parcela registra „C“ a stavby - garáž so súpisným číslom 
3520  na  tejto parcele postavenej,  

4.  parcely č. 3127/31 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 evidovanej  na 
katastrálnej mape ako parcela registra „C“ a stavby - garáž so súpisným číslom 
3519 na tejto parcele postavenej; 

na LV č. 1475:  
5. Pozemku  

-  parcely  č. 3171 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 190 m2, evidovanej  na 
katastrálnej mape ako parcela registra „C“, 
- parcely  č. 3172 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 248 m2, evidovanej  
na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, 
-   parcely  č. 3173 – záhrady vo výmere 212 m2, evidovanej  na katastrálnej mape 
ako parcela registra „C“, 
- parcely  č. 3174 – záhrady,  vo výmere 199 m2, evidovanej  na katastrálnej mape 
ako parcela registra „C“, 
- parcely  č. 3175 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 75m2, evidovanej  na 
katastrálnej mape ako parcela registra „C“, 

 
Článok II. 

 
1) Predávajúci dňa 14. 06. 2016 vyhlásil obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva 

k nehnuteľnostiam  uvedeným v článku I. tejto zmluvy.  
 
2) Prevod nehnuteľností uvedených v článku I. tejto zmluvy formou obchodnej verejnej 

súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi  na svojom zasadnutí dňa 14. 06. 2016 uznesením č. ............./2016. 

 
Článok III. 

                            
1) Predávajúci predáva nehnuteľnosť uvedenú v článku I. tejto zmluvy, a to : 

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

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

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

 



  

za kúpnu cenu celkom ........................,00 eur (slovom ................................ eur) 
kupujúcemu, ktorý ho kupuje za túto cenu v celosti do svojho 
výlučného/bezpodielového vlastníctva.  
 

Článok IV. 
1) Kupujúci vyhlasuje, že dňa ...................... zložil na  účet  predávajúceho, uvedený 

v záhlaví tejto kúpnej zmluvy, finančnú  zábezpeku  vo  výške 2000,00 eur, ktorá sa 
započítava podľa podmienok obchodnej verejnej súťaže do kúpnej ceny. 

 
2) Kupujúci dáva svojím podpisom na tejto zmluve súhlas k tomu, aby predávajúci v čase 

podpisovania kúpnej zmluvy doplnil v článku IV. v bode 3 tejto zmluvy výšku doplatku 
kúpnej ceny ako rozdiel medzi kúpnou cenou celkom a zaplatenou finančnou 
zábezpekou. 

 
3) Kupujúci je povinný uhradiť doplatok kúpnej ceny vo výške .......................... eur na účet 

predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto zmluvy, jednorazovo  naraz do 30 dní odo dňa 
podpísania tejto kúpnej zmluvy druhou zmluvnou stranou, a to na základe fotokópie 
kúpnej zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami.  

 
4) Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, má sa za to, že obe zmluvné 
strany   od tejto zmluvy odstúpili a táto zmluva sa od počiatku zrušuje.    

     V prípade zrušenia zmluvy sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. 

 
Článok V. 

 
1) Kupujúci berie na vedomie, že na nehnuteľnosti, uvedené pod bodom  ......viazne vecné 

bremeno.  
2) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol ku dňu uzavretia tejto kúpnej    

zmluvy uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.  
 

Článok VI. 
 
1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými      

stranami. 
 
2) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 5 zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 
 
3) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci do 10 dní po zaplatení 

kúpnej ceny - za jej zaplatenie sa považuje pripísanie na účet predávajúceho. Kupujúci 
sa zaväzuje uhradiť správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 
V opačnom prípade sa plynutie 10-dňovej lehoty na podanie návrhu na vklad do 
katastra nehnuteľností posúva odo úhrady správneho poplatku . 

4) Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predávanej nehnuteľnosti vkladom do katastra    
nehnuteľností. 

 



  

5) Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného     
rozhodnutia o jeho povolení príslušným katastrálnym úradom. Rozhodnutie o povolení 
vkladu vlastníckeho práva nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia. 
 

6) Do doby povolenia vkladu sú účastníci tejto zmluvy viazaní dohodnutými podmienkami 
zmluvy. 

 
7) Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. 

o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a so zverejnením tejto 
zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení 
neskorších predpisov. 

 
Článok VII. 

  
1) Právne  vzťahy  touto  zmluvou  neupravené sa riadia príslušnými  ustanoveniami  

Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.   
2) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostane každá zo 

zmluvných strán a dve vyhotovenia sú určené na účel vkladu. 
3) Kupujúci dostane po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami jej fotokópiu, 

rovnopis mu predávajúci odovzdá najneskôr do 10 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny.  
4) Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a) Zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Platnosť nadobúda dňom 
podpísania oboma zmluvnými stranami. 

5)  Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  svoju  vôľu   v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, 
určite  a  zrozumiteľne, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto 
súhlasu ju podpisujú. 

 
V Seredi  ..........................                                                V ........................................... 
 
 
                      
 
......................................................                                  .......................................................  
 
 
  za predávajúceho kupujúci 


