
                                                      Kúpna zmluva  
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. 

v znení neskorších predpisov - Občianskeho zákonníka 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 

 

1.1. Predávajúci:  Hudobný fond 

    Medená 29, 811 02 Bratislava 

IČO: 00225690 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

oddiel: Po, vložka: 393/B 

Štatutárny orgán: RNDr. Matúš Jakabčic, riaditeľ 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

    (ďalej len „predávajúci“) 

a            

1.2. Kupujúci:     
1.2.1. Meno a priezvisko:  Ing. Dušan Barinka  

Rodné priezvisko:    

bytom:      

dátum narodenia:    

miesto narodenia:    

rodné číslo:    

stav:      

štátne občianstvo:    

(ďalej len „kupujúci 1“) 

 

1.2.2. Meno a priezvisko:  PaedDr. Tatiana Barinková  

Rodné priezvisko:    

bytom:      

dátum narodenia:    

miesto narodenia:    

rodné číslo:    

stav:      

štátne občianstvo:    

(ďalej len „kupujúci 2“) 

 

1.2.3. Meno a priezvisko:  Roman Václav  

Rodné priezvisko:    

bytom:      

dátum narodenia:    

miesto narodenia:    

rodné číslo:    

stav:      

štátne občianstvo:    

(ďalej len „kupujúci 3“) 

 

1.2.4. Meno a priezvisko:  Zuzana Václavová 

Rodné priezvisko:    

bytom:      

dátum narodenia:    

miesto narodenia:    

rodné číslo:    

stav:      

štátne občianstvo:    

(ďalej len „kupujúci 4“) 

(ďalej spolu kupujúci 1, kupujúci 2, kupujúci 3 a kupujúci 4 spolu len „kupujúci“) 
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             Článok 2 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam:  

 stavby:  

a) stavba – budova súpisné číslo 109, postavená na parcele číslo 3540/4 o výmere 400 m2 zastavané 

plochy, 

b) stavba – budova súpisné číslo 110, postavená na parcele číslo 3540/10 o výmere 400 m2 zastavané 

plochy, 

 pozemky: 
a) pozemok – parcela registra „C“ číslo 3540/4 o výmere 400 m2, Zastavané plochy a nádvoria, 

b) pozemok – parcela registra „C“ číslo 3540/10 o výmere 400 m2 , Zastavané plochy a   nádvoria, 

        (ďalej všetko spolu len „nehnuteľnosti“). 

 

2.2. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrese Trenčín, v obci Omšenie, v katastrálnom území Omšenie, a sú 

zapísané na liste vlastníctva č. 821, ktorý je vedený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom. 

 

2.3. Predávajúci predáva touto zmluvou kupujúcemu nehnuteľnosti uvedené v bode 2.1. tohto článku spolu 

so všetkými súčasťami a príslušenstvom, ako aj vonkajšími úpravami uvedenými v znaleckom posudku, za 

dohodnutú kúpnu cenu a kupujúci kupuje predmet zmluvy od predávajúceho do svojho vlastníctva za 

dohodnutú kúpnu cenu      

         Článok 3 

                    Popis prevádzaných nehnuteľností 

 
3.1. Podrobný popis prevádzaných nehnuteľností obsahuje znalecký posudok zo dňa 19. 02. 2015, ktorý 

vypracoval Ing. Miroslav Marguš, Soblahovská 49, 911 01 Trenčín, znalec zapísaný v zozname znalcov, 

tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, v odbore: Pozemné stavby, 

odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, evidenčné číslo znalca 912187, číslo znaleckého 

posudku 06/2015.  

        Článok 4 

           Kúpna cena a platobné podmienky 

 

4.1. Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v článku 2 tejto zmluvy kupujúcemu za dohodnutú kúpnu 

cenu vo výške 90.500,00 Eur (slovom deväťdesiattisíc päťsto eur) a kupujúci uvedené nehnuteľnosti od 

predávajúceho za túto cenu kupuje. 

 

4.2. Kúpnu cenu vo výške 90.500,00 Eur (slovom deväťdesiattisíc päťsto eur) uhradil predávajúci 

bezhotovostným platobným stykom - prevodom z  účtu číslo                                                             na účet 

predávajúceho  číslo                                    , a to dňa 23.12.2015. 

Článok 5 

Osobitné ustanovenia 
 

5.1. Predávajúci vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach uvedených v článku 2 tejto zmluvy neviaznu žiadne 

dlhy, ťarchy, vecné bremená a ani iné právne povinnosti. 

 

5.2. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy bol so stavom prevádzaných nehnuteľností 

oboznámený osobnou obhliadkou, ich stav mu je známy a súhlasí, aby uvedené nehnuteľnosti boli za 

súčasného technického stavu na kupujúceho prevedené. 

 

5.3. Predávajúci sa zaväzuje, že do dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na 

kupujúceho predmet zmluvy nezaťaží a nebude s ním fakticky ani právne disponovať a neuskutoční žiadne 

kroky vedúce k vzniku práv tretích osôb k prevádzaným nehnuteľnostiam a ani žiadne také kroky 

neuskutočnil, a to hlavne ešte pred podpisom tejto zmluvy neuzatvoril žiadnu inú kúpnu zmluvu, resp. 

zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj prevádzaných nehnuteľností s iným tretím subjektom. 
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5.4. Predávajúci vyhlasuje a ubezpečuje kupujúceho, že 

a) vlastníctvo k prevádzaným nehnuteľnostiam a spôsob ich užívania je v súlade s platnými právnymi 

predpismi, 

b) nie je vedený žiadny súdny spor, ani správne konanie (vyvlastnenie) k prevádzaným 

nehnuteľnostiam a nie sú mu známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli viesť k začatiu takýchto 

konaní, 

c) stav prevádzaných nehnuteľností zodpovedá veku a spôsobu užívania. 

 

5.5. Predávajúci sa zaväzuje, že: 

a) k prevádzaným nehnuteľnostiam nie sú uzatvorené žiadne nájomné zmluvy zo strany  

predávajúceho, 

b) uhradí všetky platby týkajúce sa prevádzaných nehnuteľností a ich užívania ku dňu protokolárneho 

odovzdania nehnuteľností. Predávajúci sa rovnako zaväzuje uhradiť prípadné nedoplatky za odber 

energií za obdobie do protokolárneho odovzdania nehnuteľností. V prípade, že sa vyskytnú takéto 

záväzky, predávajúci sa zaväzuje uhradiť ich v plnom rozsahu bez zbytočného odkladu potom, čo sa 

o danom záväzku a jeho výške dozvie. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti nesie predávajúci 

plnú zodpovednosť za neuhradenie týchto súm, ako aj povinnosť uhradiť ich dodatočne aj 

s prípadnými pokutami, úrokmi z omeškania a inými sankčnými platbami a platbami spojenými 

s omeškaním úhrad, 

c) poskytne súčinnosť pri zmene odberateľa energií z predávajúceho na kupujúceho. 

 

5.6. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že odovzdanie a prevzatie nehnuteľností uvedených v článku 2 

tejto zmluvy zrealizujú a potvrdia formou písomného protokolu do 30 kalendárnych dní odo dňa pripísania 

kúpnej ceny na účet predávajúceho. 

 

5.7. Právo úžitku a povinnosť uhrádzať platby za služby spojené s užívaním prevádzaných nehnuteľností 

prechádzajú na kupujúceho dňom protokolárneho odovzdania týchto nehnuteľností predávajúcemu. 

 

Článok 6 

 Poplatky 

 
6.1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že poplatky za overenie podpisov predávajúceho na tejto zmluve 

uhradí v plnej výške predávajúci. 

 

6.2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že správny poplatok vyrubený za vklad vlastníckeho práva na 

základe tejto kúpnej zmluvy do príslušného katastra nehnuteľností uhradí v plnej výške kupujúci. 

 

Článok 7 

Nadobudnutie vlastníctva 
 

7.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnostiam uvedeným v článku 2 tejto zmluvy dňom 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva na príslušnom katastrálnom 

odbore. 

 

7.2. Ak Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 

podľa tejto zmluvy zamietne alebo k prevodu vlastníckeho práva, za podmienok uvedených v tejto zmluve, 

na kupujúceho z akéhokoľvek dôvodu nedôjde, účastníci sa zaväzujú vykonať neodkladne všetky potrebné 

úkony k tomu, aby boli právne vady odstránené a vklad povolený. 

 

7.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi prejavmi viazané až do 

rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uvedeným v článku 2 príslušným 

katastrálnym odborom. 

 

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam 

predložia Okresnému úradu Trenčín, katastrálnemu odboru najneskôr do 7 kalendárnych dní od podpisu 

tejto kúpnej zmluvy. 
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Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 
8.1.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. 

 

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci má povinnosť zmluvu zverejniť v Centrálnom registri 

zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. Potvrdenie o zverejnení zmluvy je povinnou prílohou 

návrhu na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam. 

 

8.3. Zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch, z toho predávajúci dostane 1 rovnopis, kupujúci dostane 4 

rovnopisy a 2 rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor. 

 

8.4. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme, po ich odsúhlasení a podpísaní 

oboma zmluvnými stranami. 

 

8.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že zmluvu uzavreli  slobodne, 

vážne a bez nátlaku, že zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za inak nápadne  nevýhodných podmienok 

a ani v omyle. 

 

8.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave 30. 12. 2015 

 

   Predávajúci:                 Kupujúci: 

 

 

 

 

 Ing. Dušan Barinka 

   ___________________________________  ________________________________ 

              RNDr. Matúš Jakabčic              kupujúci 1 

 

 

 

 

        PaedDr. Tatiana Barinková  

        ________________________________ 

kupujúci 2 

 

 

 

 

                 Roman Václav 

        ________________________________ 

kupujúci 3 

 

 

 

 

              Zuzana Václavová 

        ________________________________ 

kupujúci 4 


