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Zmluva 

o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  

č. 01/2020/KM 

uzatvorená podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Budúcim kupujúcim: 

 

obchodné meno: Obec Uňatín 

sídlo: Uňatín 49, 962 41 Bzovík 

IČO: 00648949 

DIČ: 2021120420 

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Krupina 

IBAN:  SK84 0200 0000 0009 1742 8412 

V zastúpení: Bc. Lenka Sedmáková – starostka obce 

v ďalšom texte len „Budúci kupujúci” 

a 

Budúcimi predávajúcimi: 

 

meno, priezvisko, rodné priezvisko: Výboch Pavel, rod. Výboch 

trvale bytom: Uňatín 40, 962 41 Bzovík 

narodený: 22.12.1972 

štátne občianstvo: SR 

bankové spojenie: 

v ďalšom texte len „Budúci predávajúci 1“  

 

meno, priezvisko, rodné priezvisko: Jaroslav Výboch, rod. Výboch 

trvale bytom: Uňatín 25, 962 41 Bzovík 

narodený: 18.11.1974 

štátne občianstvo: SR 

bankové spojenie: 

v ďalšom texte len „Budúci predávajúci 2“  

 

meno, priezvisko, rodné priezvisko: Dana Chalupská, rod. Výbochová 

trvale bytom: Uňatín 25, 962 41 Bzovík,  

narodená: 09.08.1976 

štátne občianstvo: SR 

bankové spojenie: 

v ďalšom texte len „Budúci predávajúci 3“  
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meno, priezvisko, rodné priezvisko: Peter Výboch, rod. Výboch 

trvale bytom: Uňatín 25, 962 41 Bzovík 

narodený: 17.09.1977 

štátne občianstvo: SR 

bankové spojenie: 

v ďalšom texte len „Budúci predávajúci 4“  

 

meno, priezvisko, rodné priezvisko: Jolana Remiarová, rod. Výbochová 

trvale bytom: F. Kráľa 1, 963 01 Krupina 

narodená: 04.11.1954 

štátne občianstvo: SR 

bankové spojenie: 

v ďalšom texte len „Budúci predávajúci 5“  

 

meno, priezvisko, rodné priezvisko: Mária Sedmáková, rod. Krajčová 

trvale bytom: Uňatín 6, 962 41 Bzovík 

narodená: 11.02.1957 

štátne občianstvo: SR 

bankové spojenie: 

v ďalšom texte len „Budúci predávajúci 6“  

 

meno, priezvisko, rodné priezvisko: Anna Očovská, rod. Krajčová 

trvale bytom: Uňatín 79, 962 41 Bzovík 

narodená: 28.01.1960 

štátne občianstvo: SR 

bankové spojenie: 

v ďalšom texte len „Budúci predávajúci 7“  

 

meno, priezvisko, rodné priezvisko: Angela Sliacka, rod. Krajčová 

trvale bytom: Uňatín 82, 962 41 Bzovík 

narodená: 26.04.1968 

štátne občianstvo: SR 

bankové spojenie: 

v ďalšom texte len „Budúci predávajúci 8“  

 

a to za ďalej uvedených podmienok: 
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve upravuje budúcu kúpu nehnuteľnosti, a to pozemkov 

určených v článku II. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  a touto zmluvou o budúcej zmluve 

súhlasia Budúci predávajúci s umiestnením stavebného objektu „ Revitalizácia centra obce Uňatín“ na 

predmete tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej staviteľom bude Obec Uňatín. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

 

Budúci predávajúci 1, Budúci predávajúci 2, Budúci predávajúci 3, Budúci predávajúci 4, sú  

dedičmi po zomrelom Pavlovi Výbochovy, rod. Výboch, dátum narodenia 04.03.1950, dátum úmrtia 

08.12.2010, rodné číslo 500304/159, ktorý je vedený na liste vlastníctva č. 352, Budúci predávajúci 1, 

Budúci predávajúci 2, Budúci predávajúci 3, Budúci predávajúci 4  sa zaväzujú, že po vysporiadaní 

nehnuteľnosti: 

 pozemku registra „E“; parcelné číslo 143, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 

6 m2,  v podiele 3/8 

 pozemku registra „E“, parcelné číslo 144, druh pozemku: trvalý trávny porast, výmera 57 m2, 

v podiele 3/8  

na ich meno, teda prevedení a zapísaní predmetných pozemkov v katastri nehnuteľností na Budúceho 

predávajúceho 1, Budúceho predávajúceho 2, Budúceho predávajúceho 3, Budúceho predávajúceho 4 

v podiele po zomrelom Pavlovi Výbochovy a po splnení všetkých podmienok uvedených v článku III. 

tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavrú kúpnu zmluvu s Budúcim kupujúcim, ktorej predmetom 

bude kúpa nehnuteľností uvedených v článku II tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a ktorej obsah 

bude zodpovedať minimálne náležitostiam dohodnutým v článku IV. a V. tejto zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve. 

Budúci predávajúci 5, Budúci predávajúci 6, Budúci predávajúci 7, Budúci predávajúci 8 je 

vlastníkom nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom katastrálnym odborom 

Okresného úradu Krupina, na liste vlastníctva č. 352, okres: Krupina, obec: Uňatín, katastrálne 

územie: Uňatín, a to:  

 pozemku registra „E“; parcelné číslo 143, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 6 m2 

 pozemku registra „E“, parcelné číslo 144, druh pozemku: trvalý trávny porast, výmera 57 m2 

 vo spoluvlastníckom podiele:  

 budúci predávajúci 5 v 1/8 spoluvlastníckeho podielu 

 budúci predávajúci 6 v 1/6 spoluvlastníckeho podielu 

 budúci predávajúci 7 v 1/6 spoluvlastníckeho podielu 
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 budúci predávajúci 8 v 1/6 spoluvlastníckeho podielu 

(ďalej len „Nehnuteľnosti“) 

sa zaväzujú s Budúcim kupujúcim a po splnení všetkých podmienok uvedených v článku III. tejto 

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, že uzavrú kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude kúpa 

nehnuteľností uvedených v článku II tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a ktorej obsah bude 

zodpovedať minimálne náležitostiam dohodnutým v článku IV. a V. tejto zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve. 

Článok III. 

Podmienky uzavretia budúcej kúpnej zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

Budúceho predávajúceho podľa bodu 2. tohto článku adresovanej Budúcim kupujúcim v tejto 

zmluve uzavrú kúpnu zmluvu na Nehnuteľnosti s dohodnutým obsahom v rozsahu minimálne 

podľa článku III. a IV. tejto zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“), predmetom ktorej bude 

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.  

2. Zmluvné strany sú povinné uzavrieť Budúcu kúpnu zmluvu, potom ako na jej uzavretie vyzve 

Budúci predávajúci Budúceho kupujúceho, pričom Budúci predávajúci zašle výzvu podľa ods. 

1 tohto článku Zmluvy Budúcemu kupujúcemu najneskôr v lehote do 15 dní.  

3. Výzva na uzavretie Budúcej kúpnej zmluvy, musí byť urobená v: 

a) písomnej forme, listom adresovaným doporučene s doručenkou na adresu Budúceho kupujúceho,  

b) písomnej forme, osobne doručeným listom Budúcemu kupujúcemu, 

c) v elektronickej písomnej podobe, zaslaním obsahu výzvy e-mailom Budúcemu kupujúcemu,  

pričom výzva sa považuje za doručenú, ak jej obsah bol oznámený ktoroukoľvek formou, uvedenou 

vyššie a považuje sa za doručenú v deň, v ktorom došlo k prvému úspešnému oznámeniu jej obsahu 

z niektorých vyššie uvedených štyroch foriem jej oznámenia Budúcemu kupujúcemu. Výzva sa 

považuje za riadne doručenú i v prípade, ak Budúci kupujúci odmietne prevziať zásielku pri 

doručovaní alebo v prípade, že sa zásielka vráti ako nedoručená z adresy Budúceho kupujúceho. 

4. K uzavretiu budúcej kúpnej zmluvy medzi Budúcimi predávajúcimi a Budúcim kupujúcim 

dôjde po predložení návrhu kúpnej zmluvy kupujúcim predávajúcemu. 

 

Článok IV. 

Obsah budúcej kúpnej zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria Kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude predmet vymedzení 

v článku II.  tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, za cenu vymedzenú v článku IV. bod 1 tejto 

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej vlastníctvo predmetu podľa článku II  tejto zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluvy  prevedú do vlastníctva Budúceho kupujúceho za odplatu podľa článku IV. tejto 

zmluvy.   
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Článok V. 

Kúpna cena 

 

Dohodnutá kúpna cena za predaj Nehnuteľností predstavuje sumu vo výške 0,70- Eur/m2 (slovom: 

sedemdesiat centov za m2) [ďalej len „Kúpna cena“], ktorá bude zaplatená Budúcim predávajúcim 

podľa ich vlastníckeho podielu bezhotovostným prevodom na ich účet uvedený v záhlaví Zmluvy do 

10 dní od podpísania Kúpnej zmluvy. 

 

Článok VI. 

Ďalšie práva a povinnosti Budúcich zmluvných strán 

 

1. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že neuzavrie žiadnu takú zmluvu, 

a) ktorou by sa zaviazal previesť Nehnuteľnosti na inú osobu ako Budúceho kupujúceho    

(ďalej len „Tretia osoba“), 

b) ktorou by sa zaviazal uzavrieť zmluvu o uzavretí takej budúcej zmluvy s Treťou osobou, 

ktorá je uvedená v písmene a) tohto bodu. 

2. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že Nehnuteľnosti nezaloží, ani inak nezaťaží v prospech tretej 

osoby. 

3. Ak zanikne (umrie) ktorákoľvek zo Zmluvných strán, práva a povinnosti zo Zmluvy 

prechádzajú na jeho právneho nástupcu (dedičov). 

 

Článok VII. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Budúci predávajúci podpisom tejto zmluvy súhlasí s realizáciou stavebných prác. 

2. Budúci predávajúci podpisom tejto zmluvy súhlasí s vyňatím pôdy z PPF – 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  

 

Článok VIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán. 

2. Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah medzi Zmluvnými stranami riadi prí-

slušnými ustanoveniami právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka. 

3. Zmluva je vyhotovená v deviatich rovnopisoch, po jednom pre každého Budúceho 

predávajúceho a Budúceho kupujúceho. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po jej podpísaní Zmluvnými stranami a dňom 

nasledujúcim po zverejnení Budúceho kupujúceho na webovej stránke obce Uňatín a na 

úradnej tabuli v obci Uňatín. 
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že je zrozumiteľná a 

určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

V Uňatíne, dňa ......................... 

 

Budúci predávajúci č. 1: .................................................... 

     Pavel Výboch 

 

 

Budúci predávajúci č. 2: .................................................... 

     Jaroslav Výboch 

 

 

Budúci predávajúci č. 3: .................................................... 

     Dana Chalupská 

 

 

Budúci predávajúci č. 4: .................................................... 

     Peter Výboch 

 

 

Budúci predávajúci č. 5: .................................................... 

     Jolana Remiarová 

 

 

Budúci predávajúci č. 6: .................................................... 

     Mária Sedmáková 

 

 

Budúci predávajúci č. 7: .................................................... 

     Anna Očovská 

 

 

Budúci predávajúci č. 8: .................................................... 

     Angela Sliacka 

 

 

 

Budúci kupujúci:  .................................................... 

       Obec Uňatín zastúpená starostkou obce 

              Bc. Lenka Sedmáková   


