
Príloha č. 2 
 
 

Zmluva o budúcej zmluve 
uzatvorená v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonn íka  

medzi nasledovnými zmluvnými partnermi 
___________________________________________________________________ 
 
 
Budúci predávajúci:               
Sídlo:                                    
Daňové identifikačné číslo:   
Identifikačné číslo pre DPH:  
Registrácia:                           
                                              
Zastúpený:                            
 
                        ( ďalej len „budúci predávajúci“ ) 
 
a  
 
 
Budúci kupujúci :                  Mestská časť Bratislava-Staré Mesto  
Sídlo:                                    Vajanského nábrežie č.3, 814 21 Bratislava 
Identifikačné číslo:                00 603 147 
Bankové spojenie:                VÚB a.s. Bratislava-mesto 
Číslo účtu:                             1526-012/0200 
Zastúpený:                            PhDr. Tatiana Rosová, starostka mestskej časti 
 
                        ( ďalej len „ budúci kupujúci“) 
 
 

I. Úvodné ustanovenia 
 
1.1. Budúci predávajúci vyhlasuje, že v rámci vlastnej činnosti na vlastné náklady 

a zodpovednosť zrealizuje výstavbu bytového domu na prenajatom pozemku 
parc. č. 7249/1 nachádzajúcom sa v katastrálnom území k.ú. Staré Mesto, LV 
č. 9514, pričom celková výmera zastavanej plochy má byť 947 m² (ďalej len 
"Bytový dom"). Súčasťou Bytového domu je aj technická vybavenosť 
prislúchajúca k Bytovému domu. 

1.2. Na výstavbu Bytového domu vydala mestská časť ako príslušný stavebný úrad  
stavebné povolenie č..................., zo dňa..........2013. 

1.3. Výstavba Bytového domu sa uskutoční na pozemku vo vlastníctve budúceho 
kupujúceho. 

1.4. Bytový dom  bude vybudovaný podľa projektovej dokumentácie, ktorú 
vypracoval ................................. 

1.5. Budúci kupujúci má záujem nadobudnúť Bytový dom a technickú vybavenosť      
Bytového domu po jeho dokončení do svojho vlastníctva, pričom miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo zámer 
spočívajúci v  takomto nadobudnutí Bytového domu a uzavretia tejto zmluvy 
svojim uznesením č.108/2013, zo dňa 25.06.2013. 



1.6. Bytovým domom sa na účely tejto zmluvy rozumie riadne skolaudovaná 
budova s prideleným súpisným číslom, v ktorej je viac ako polovica podlahovej 
plochy určená na bývanie a má viac ako 18 bytov bežného štandardu, pričom 
za byt bežného štandardu sa považuje byt, ktorého plošná výmera a 
vybavenie zodpovedajú technickej norme a povrchové úpravy sú v konečnej 
úprave a v ktorej byty, nebytové priestory, spoločné časti, spoločné zariadenia 
a príslušenstvo Bytového domu sú vo vlastníctve budúceho predávajúceho 
a zároveň vlastnícke právo budúceho predávajúceho k budove, bytom, 
spoločným častiam, spoločným zariadeniam a príslušenstve Bytového domu 
je zapísané v katastri nehnuteľnosti na príslušnom/novozaloženom liste 
vlastníctva. 

1.7. Technickou vybavenosťou prislúchajúcou k Bytovému domu sa na účely tejto 
zmluvy rozumejú najmä spoločné časti Bytového domu, spoločné zariadenia 
Bytového domu a príslušenstvo Bytového domu. 

1.8. Spoločnými časťami Bytového domu sa na účely sa na účely tejto zmluvy 
rozumejú najmä časti Bytového domu nevyhnutné na jeho podstatu a 
bezpečnosť, najmä základy, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, 
vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a 
izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. 

1.9. Spoločnými zariadeniami Bytového domu sa na účely tejto zmluvy rozumejú 
zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne Bytovému 
domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo Bytového domu. Takýmito 
zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického 
zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, 
komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové 
prípojky. 

1.10. Príslušenstvom Bytového domu sa na účely tejto zmluvy rozumejú najmä 
oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, 
ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k Bytovému domu a ktoré sú 
určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne Bytovému domu a pritom nie sú 
stavebnou súčasťou Bytového domu. 

  
 

II. Predmet zmluvy 
 
2.1. Zmluvné strany za podmienok dohodnutých v tejto zmluve uzavrú v súlade 

s ustanoveniami § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov písomnú kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude 
odplatný prevod výlučného vlastníckeho práva budúceho predávajúceho k 
celému Bytovému domu (vrátane všetkých bytov v Bytovom dome) s jeho 
súčasťami a ku všetkým stavbám novovybudovanej vybavenosti a  technickej 
infraštruktúry na budúceho kupujúceho. 

2.2. Touto zmluvou sa budúci kupujúci zaväzuje, že v prípade poskytnutia úveru zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania a poskytnutia dotácie Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky budúcemu kupujúcemu 
na účely nadobudnutia vlastníctva Bytového domu a technickej vybavenosti, 
najneskôr do 30 dní po prijatí výzvy od budúceho predávajúceho podľa bodu 
2.5 tejto zmluvy uzavrie s budúcim predávajúcim kúpnu zmluvu (ďalej len 
„Budúca kúpna zmluva“), na základe ktorej budúci predávajúci prevedie do 
vlastníctva budúceho kupujúceho Bytový dom a technickú vybavenosť 
prislúchajúcu k Bytovému domu za dohodnutú kúpnu cenu podľa bodu 3.4. 



tejto zmluvy. Náležitosti Budúcej kúpnej zmluvy sú uvedené v čl. III tejto 
zmluvy. Budúci kupujúci nie je povinný uzatvoriť Budúcu kúpnu zmluvu, ak v 
lehote uvedenej v tomto odseku nebudú splnené všetky podmienky stanovené 
touto zmluvou, najmä ak nebude budúcemu kupujúcemu poskytnutý úver zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania a/alebo alebo ak nebude budúcemu 
kupujúcemu poskytnutá dotácia Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na účely nadobudnutia 
vlastníctva Bytového domu a technickej vybavenosti. 

2.3. Ak by Bytový dom z akéhokoľvek dôvodu získal právoplatné povolenie na 
užívanie stavby (kolaudácia)  po častiach, lehota na uzavretie kúpnej zmluvy 
začne plynúť po nadobudnutí právoplatnosti posledného právoplatného 
povolenia na užívanie stavby Bytového domu a technického vybavenia 
bytového domu. 

2.4. Budúci predávajúci podá návrh na vydanie povolenia pre užívanie stavby 
podľa bodu 2.1. tejto zmluvy bezprostredne po stavebno-technickom 
dokončení Bytového domu, ktorého predpokladaný termín je 15.11.2014. 
Budúci predávajúci je povinný písomne oznámiť budúcemu kupujúcemu 
nadobudnutie právoplatnosti povolenia o užívaní stavby, t.j. Bytového domu 
a technickej vybavenosti Bytového domu do troch pracovných dní od 
nadobudnutia uvedenej právoplatnosti. 

2.5. Budúci predávajúci do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia 
o užívaní stavby podľa bodu 2.1. tejto zmluvy písomne vyzve budúceho 
kupujúceho na uzavretie Budúcej kúpnej zmluvy, pričom mu predloží aj 
potrebný počet rovnopisov Budúcej kúpnej zmluvy. Ak by budúci predávajúci 
túto lehotu zmeškal, budúci kupujúci nie je povinný uzatvoriť s budúcim 
predávajúcim Budúcu kúpnu zmluvu. Znenie Budúcej kúpnej zmluvy pripraví 
budúci predávajúci, a to tak, aby zodpovedalo článku III. tejto zmluvy. 

2.6. V prípade porušenia: 
a) povinnosti budúceho kupujúceho uvedenej v bode 2.2. tejto zmluvy sa 

budúci kupujúci zaväzuje zaplatiť budúcemu predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 100,00 Eur za každý deň omeškania, 

b) povinnosti budúceho predávajúceho uvedenej v bode 2.4. veta prvá tejto 
zmluvy sa budúci predávajúci zaväzuje zaplatiť budúcemu kupujúcemu 
zmluvnú pokutu vo  výške 100,00 Eur za každý deň omeškania, 

c) povinnosti budúceho predávajúceho uvedenej v bode 2.4. veta druhá tejto 
zmluvy sa budúci predávajúci zaväzuje zaplatiť budúcemu kupujúcemu 
zmluvnú pokutu vo  výške 100,00 Eur za každý deň omeškania, 

d) povinnosti budúceho predávajúceho uvedenej v bode 2.5. veta prvá tejto 
zmluvy sa budúci predávajúci zaväzuje zaplatiť budúcemu kupujúcemu 
zmluvnú pokutu vo  výške 100,00 Eur za každý deň omeškania. 

    Nárok na náhradu škody nie je zmluvnou pokutou dotknutý. 
 
2.7. Budúci kupujúci vyhlasuje, že je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu 

uvedenú v bode 1.4. tejto zmluvy a udeliť súhlas na jej použitie ďalšej osobe. 
Na základe toho budúci kupujúci bezodplatne udeľuje budúcemu 
predávajúcemu časovo a vecne neobmedzené právo použiť predmetnú 
dokumentáciu spôsobom, ktorý je potrebný na zhotovenie Bytového domu. 
 

 
 
 



III. Obsah Budúcej kúpnej zmluvy 
 
3.1. Predmetom prevodu vlastníckeho práva z budúceho predávajúceho na 

budúceho kupujúceho podľa Budúcej kúpnej zmluvy bude Bytový dom 
a technická vybavenosť Bytového domu, ktorý bude identifikovaný podľa 
skutočných údajov v čase jeho prevodu (súpisné číslo, označenie 
pozemkov a pod.). 

3.2. Bytový dom sa bude predávať ako celok, a to vrátane všetkých nájomných 
bytov alebo nebytových priestorov, ktoré budú jeho súčasťou a technickej 
vybavenosti Bytového domu. Pre vylúčenie možných pochybností zmluvné 
strany vyhlasujú, že zmyslom tejto zmluvy je to, aby sa kupujúci stal 
výlučným vlastníkom Bytového domu a technickej vybavenosti, pričom 
budúci predávajúci nezostane vlastníkom žiadnej jeho časti ani technického 
príslušenstva. 

3.3. Pokiaľ Bytový dom bude v čase prevodu na budúceho kupujúceho bytovým 
domom, kúpna zmluva bude obsahovať aj všetky náležitosti vyžadované 
príslušnými ustanoveniami zákona č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Ak by tieto 
náležitosti nevyplývali len zo skutkového stavu (napr. rozloha bytov, 
vymedzenie spoločných častí a spoločných  zariadení bytového domu 
a pod.), určí ich budúci predávajúci. 

3.4. Kúpna cena za prevod vlastníctva Bytového domu je .............EUR, pričom 
je v nej zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty v sadzbe 20%. Ak by do 
uzavretia Budúcej kúpnej zmluvy došlo k zmene sadzby z pridanej hodnoty, 
dohodnutá kúpna cena sa upraví podľa sadzby dane z pridanej hodnoty 
platnej v čase uzavretia Budúcej kúpnej zmluvy. 

3.5. Kúpna cena uvedená v bode 3.4. tejto zmluvy pozostáva z nasledovných 
častí: 
a) časť vo výške ............EUR (vrátane DPH)  predstavuje cenu samotného 

Bytového domu, 
b) časť vo výške .................EUR (vrátane DPH) predstavuje cenu 

technickej vybavenosti Bytového domu. 
3.6. Budúci kupujúci zaplatí budúcemu predávajúcemu kúpnu cenu nasledovne: 

a) časť kúpnej ceny uvedenej v bode 3.5. písm. a) tejto zmluvy do 30 dní 
od pripísania finančných prostriedkov poskytnutých prostredníctvom 
úveru na účet budúceho kupujúceho, ktorý budúcemu kupujúcemu 
poskytne Štátny fond rozvoja bývania, najneskôr však do 30.4.2015, 

b) časť kúpnej ceny uvedenej v bode 3.5. písm. a) tejto zmluvy do 30 dní 
od pripísania finančných prostriedkov poskytnutých prostredníctvom 
dotácie na účet budúceho kupujúceho, ktorú budúcemu kupujúcemu 
poskytne Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky, najneskôr však do 30.4.2015, 

c) časť kúpnej ceny uvedenú v bode 3.5. písm. b) tejto zmluvy do 
30.4.2015, 

nie však skôr ako nadobudne právoplatnosť rozhodnutie príslušnej správy 
katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k Bytovému domu 
v prospech budúceho kupujúceho.. 

3.7. Bytový dom a technická vybavenosť Bytového domu sa prevedie do 
vlastníctva budúceho kupujúceho bez akýchkoľvek tiarch. 

3.8. Zmluvné strany budú v prípade zmeny všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ktoré upravujú poskytovanie úverov, pôžičiek a dotácií 



uvedených v bode 4.3. tejto zmluvy postupovať vo vzájomnej súčinnosti 
tak, aby budúcemu kupujúcemu mohli byť poskytnuté úvery, pôžičky 
a dotácie aj za zmenených podmienok. 

3.9. Vlastnícke právo k Bytovému domu nadobudne budúci kupujúci momentom 
právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

3.10. Budúci kupujúci nie je oprávnený až do úplného zaplatenia kúpnej ceny 
nakladať s Bytovým domom a jeho jednotlivými časťami, pokiaľ na to 
budúci predávajúci vopred nedá svoj písomný súhlas. Budúci kupujúci nie 
je oprávnený najmä previesť Bytový dom alebo akúkoľvek jeho časť na 
tretiu osobu alebo ho zaťažiť právom tretích osôb.  

 
 

IV. Ďalšie záväzky zmluvných strán 
 
4.1 Zmluvné strany sú povinné vykonať všetky potrebné úkony a poskytnúť si 

všetku potrebnú súčinnosť k zabezpečeniu uzavretia Budúcej kúpnej 
zmluvy za podmienok stanovených v tejto zmluve. 

4.2 Budúci predávajúci ako stavebník sa zaväzuje informovať budúceho 
kupujúceho o stave a postupe stavebných prác na stavbe Bytového domu 
a o predpokladanom termíne ukončenia stavebných prác. Za týmto účelom 
budúci predávajúci umožní budúcemu kupujúcemu v priebehu výstavby 
obhliadky a odborný stavebný dozor vykonaných stavebných prác. 

4.3 Zmluvné strany sa zaväzujú vyvíjať maximálne úsilie k tomu, aby budúci 
kupujúci mohol získať na prefinancovanie splnenia peňažných záväzkov 
budúceho kupujúceho v súvislosti s úhradou kúpnej ceny za Bytový dom 
a technickú vybavenosť Bytového domu finančnú podporu z prostriedkov 
Štátneho fondu rozvoja bývania v súlade so zákonom č. 607/2003 Z.z. 
v platnom znení a z prostriedkov dotácie na obstarávanie nájomných bytov 
v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z. v platnom znení. Budúci predávajúci 
je povinný pre tento účel poskytnúť budúcemu kupujúcemu akúkoľvek 
súčinnosť. Budúci predávajúci je zároveň povinný súhlasiť aj so zmenou 
podmienok Budúcej kúpnej zmluvy, ktorá bude spôsobená zmenou 
príslušných predpisov upravujúcich poskytnutie úveru, dotácie alebo 
pôžičky na financovanie Bytového domu a jeho technickej vybavenosti. 

4.4 Ak u budúceho predávajúceho vznikne subjektívne prekážka (napríklad 
vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok budúceho 
predávajúceho, nemožnosť konania prostredníctvom štatutárneho orgánu, 
nedostatok odborných znalostí, hospodárske pomery budúceho 
predávajúceho), bez ohľadu na dĺžku trvania tejto prekážky, pre ktorú 
nebude môcť riadne a včas splniť svoje záväzky dojednané v tejto zmluve, 
je povinný budúci predávajúci písomne oznámiť vznik takejto prekážky 
budúcemu kupujúcemu do 15 dní od tohto zistenia. Ak budúci kupujúci 
obdrží toto písomné oznámenie od budúceho predávajúceho, tak budúci 
kupujúci poskytne budúcemu predávajúcemu primeranú lehotu, nie kratšiu 
ako 30 dní, na odstránenie predmetnej prekážky. V prípade, že vzniknutá 
prekážka v stanovenej lehote nebude zo strany budúceho predávajúceho 
odstránená alebo nebude možné ju odstrániť, je budúci kupujúci oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy. 



4.5 Budúci predávajúci nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tejto 
zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
budúceho kupujúceho. 

 
 
V. Odovzdanie  a prevzatie predmetu kúpy, prevod vl astníctva 

 
5.1. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že Bytový dom protokolárne odovzdá 

budúcemu kupujúcemu do užívania do piatich pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia vlastníckeho práva budúceho kupujúceho k Bytovému domu. 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí Bytovému domu 
spíšu protokol (zápisnicu), v ktorej uvedú najmä: 

 
a) technický stav, v akom sa predmet kúpy nachádza v čase jeho 

odovzdania, 
b) stav odpočtu médií podľa jednotlivých meračov v bytoch v bytovom 

dome, 
c) oznámenie o odovzdaní porealizačnej projektovej dokumentácie stavby 

bytového domu, 
d) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných 

strán, 
e) dátum a miesto podpisu protokolu, označenie a podpisy oprávnených 

osôb zmluvných strán 
f) prílohy ( napr..............) 

 
5.3. Budúci predávajúci sa zaväzuje v lehote podľa čl. V, bod 5.1. tejto zmluvy 

odovzdať budúcemu kupujúcemu všetky príslušné dokumenty súvisiace 
s výstavbou a užívaním Bytového domu a jeho technickej vybavenosti, 
najmä úplnú projektovú dokumentáciu, geometrické plány, povolenia 
príslušných orgánov, certifikáty, kolaudačné rozhodnutie, písomnú záruku 
budúceho predávajúceho za prevzatie zodpovednosti za vady Bytového 
domu a jeho technickej vybavenosti  a za ich bezodkladné odstránenie s 
lehotou minimálne ..... mesiacov. 

5.4. Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Bytovému domu 
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu 
vlastníckeho práva budúceho kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva budúceho 
kupujúceho do katastra nehnuteľností na základe Budúcej kúpnej zmluvy 
zabezpečí budúci predávajúci. 

5.6. Správne poplatky z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností uhradí budúci kupujúci. 

5.7. V prípade porušenia povinnosti budúceho predávajúceho uvedenej v bode 
5.1., 5.2., 5.3. tejto zmluvy sa budúci predávajúci zaväzuje zaplatiť 
budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu vo  výške 100,00 Eur za každý deň 
omeškania jednotlivo za každé porušenie povinnosti. 

  
 

VI. Trvanie a zánik zmluvy 
 
6.1. Táto zmluva zaniká až dňom splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán 

z tejto Zmluvy. 



6.2. Pred splnením všetkých záväzkov zo zmluvy môže zmluva zaniknúť len 
písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.  

6.3. Budúci predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy len v prípade, že 
nedôjde z dôvodu na strane budúceho kupujúceho k uzavretiu riadnej 
kúpnej zmluvy ani v dodatočnej lehote 15 dní odo dňa doručenia 
opakovanej výzvy na uzavretie kúpnej zmluvy. 

6.4. Budúci kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy 
v nasledovnom prípade: 
a) ak nastane skutočnosť uvádzaná v čl. IV, bod 4.4 tejto zmluvy, 
b) ak z dôvodov na strane Budúceho predávajúceho nedôjde k uzavretiu 

riadnej Budúcej kúpnej zmluvy v lehote uvedenej v čl. II, bod 2.2. tejto 
zmluvy, 

c) ak nebude budúcemu kupujúcemu poskytnutý úver zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania a/alebo alebo ak nebude budúcemu kupujúcemu 
poskytnutá dotácia Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky na účely nadobudnutia vlastníctva 
Bytového domu a technickej vybavenosti Bytového domu, 

d) ak Bytový dom vrátane jeho technickej vybavenosti nebude postavený 
v súlade s touto zmluvou, najmä podľa čl. I tejto zmluvy, a/alebo ak 
nebude postavený podľa príslušného stavebného povolenia 
a projektovej dokumentácie,  

e) ak dôjde k závažnému porušeniu tejto zmluvy zo strany budúceho 
predávajúceho, pričom za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje 
nesplnenie akejkoľvek povinnosti budúceho predávajúceho podľa tejto 
zmluvy, najmä porušenie čl. II, bod 2.2., bod 2.4., bod 2.5., čl. V, bod 
5.1., bod 5.2., bod 5.3. tejto zmluvy. 

6.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej 
strane, pričom je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane. Zmluvné 
strany sú povinné vysporiadať si svoje práva a povinnosti v stave ku dňu 
zániku Zmluvy. 

6.6 V prípade, ak zmluvná strana doporučenú zásielku alebo osobne 
doručovanú zásielku odmietne prevziať alebo zásielku doručovanú poštou 
pošta vráti druhej zmluvnej strane ako nevyzdvihnutú v úložnej lehote 
napriek tomu, že bola zasielaná na kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto 
zmluvy, považuje sa zásielka za doručenú dňom, v ktorom sa zásielka 
vrátila ako nevyzdvihnutá, resp. nedoručená z akýchkoľvek dôvodov alebo 
po uplynutí tretieho dňa nasledujúceho po dni, v ktorom si adresát zásielku 
odmietol prevziať. 

6.7 Bytový dom zhotovený budúcim predávajúcim, bez ohľadu na štádium jeho 
výstavby ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou 
inou skutočnosťou ako naplnením tejto zmluvy (napr. dohodou alebo 
odstúpením od tejto zmluvy), sa nepovažuje za plnenie podľa tejto zmluvy 
a je vo vlastníctve budúceho predávajúceho. 

 
 

VII. Záverečné ustanovenia 
 
7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť momentom jej podpísania obidvoma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení 
v zmysle ust. § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka. 



7.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré vyplynú 
z tejto zmluvy, budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. 

7.3 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu vykonať obidve zmluvné strany len 
po vzájomnej dohode písomnou formou, a to očíslovanými dodatkami 
k zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

7.4 Vo veciach neupravených touto zmluvou sa záväzkový vzťah medzi 
zmluvnými stranami spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

7.5 Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tým dotknutá 
platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na 
vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa 
čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

7.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú 
zmluvnú stranu. 

7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, 
neuzatvárajú ju v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak toho, že 
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú. 

 
 
 
 
V Bratislave...................2013 
 
 
 
 
......................................                                       .................................. 
budúci predávajúci                                               budúci kupujúci 
                                                                             mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
                                                                             PhDr. Tatiana Rosová 
                                                                             starostka mestskej časti 
 
 
 
 


