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KÚPNA ZMLUVA 
č. 2310/2017 

 
Obchodné meno :  RVS, a.s. 
Sídlo :    Vazovova 2, 811 07 Bratislava 
IČO:    31 331 041 
DIČ:    2020297631 
Bankové spojenie:   
Č. účtu:    
Zastúpený :   Ing. Miroslav Uhrin, člen predstavenstva 
                      Peter Hrutka, člen predstavenstva 
Registrácia :   Okresný súd Bratislava I, odd.Sa, vl.č.463/B 
ako predávajúci na strane jednej (ďalej len „Predávajúci”) 

 
a 

 
Obchodné meno:  ELAFINA, s.r.o.  
Sídlo:    Seberíniho 9, 821 03 Bratislava 
IČO :    36 685 275  
DIČ:     2022269007 
IČ DPH:   SK2022269007 
Bankové spojenie:   
Č. účtu:    
Zastúpený:   Ing. Ivan Stoszek, konateľ 
Registrácia:   Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 42685/B 
ako kupujúci na strane druhej (ďalej len „Kupujúci“)  
Kupujúci  spolu s Predávajúcim ďalej len „Zmluvné strany“) 

 
uzatvárajú v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto 

kúpnu zmluvu (ďalej len „Kúpna zmluva“ alebo „zmluva“): 
 
                                                                   Článok I 
 Úvodné ustanovenie 
 
Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností (v spoluvlastníckom podiele 1/1) zapísaných 
v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor, okres Senec, obec 
Most pri Bratislave, katastrálne územie Studené, a to:  
na liste vlastníctva č. 617:  

 stavba so súp. č. 542-  kaštieľ, prístavby zimnej záhrady, postavená na pozemku parcele 
registra „C“ parc.č. 23/8 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 1 118 m²,  
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 stavba so súp.č. 562-  Hlavný objekt -športovo - relaxačný, postavená na pozemku parcele 
registra „C“ parc.č. 23/12 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 2 651 m², 

 stavba bez súp. č. - el. rozvodňa, postavená na pozemku parcele registra „C“ parc.č. 23/17 
(zastavané plochy a nádvoria) o výmere 37 m², 

 pozemok parcela reg. „C“ parc.č. 23/1 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 25 851 m2, 

 pozemok parcela reg. „C“ parc.č. 23/4 (zastavané plochy a nádvoria)o výmere 2 476 m2,  

 pozemok parcela reg. „C“ parc.č. 23/8 (zastavané plochy a nádvoria)o výmere 1 118 m2,  

 pozemok parcela reg. „C“ parc.č. 23/12 (zastavané plochy a nádvoria)o výmere 2 651 m2,  

 pozemok parcela reg. „C“ parc.č. 23/13 (zastavané plochy a nádvoria)o výmere 1 330 m2,  

 pozemok parcela reg. „C“ parc.č. 23/14 (zastavané plochy a nádvoria)o výmere 729 m2,  

 pozemok parcela reg. „C“ parc.č. 23/15 (zastavané plochy a nádvoria)o výmere 67 m2,  

 pozemok parcela reg. „C“ parc.č. 23/16 (zastavané plochy a nádvoria)o výmere 606 m2,  

 pozemok parcela reg. „C“ parc.č. 23/17  (zastavané plochy a nádvoria)o výmere 37 m2,  

 pozemok parcela reg. „C“ parc.č.23/18 (zastavané plochy a nádvoria)o výmere 408 m2,  

 pozemok parcela reg. „C“ parc.č.23/19 (zastavané plochy a nádvoria)o výmere 31 m2,   

 pozemok parcela reg. „C“ parc.č. 23/20 (zastavané plochy a nádvoria)o výmere 59 m2,  
na liste vlastníctva č. 59 :  

 stavba so súp. č. 519 - prevádzková budova, postavená na pozemku parcele registra „C“ parc.č. 
23/3 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 2 968 m²,  

 pozemok parcela reg. „C“ parc.č. 18 (zastavané plochy a nádvoria)o výmere 798 m2,  

 pozemok parcela reg. „C“ parc.č. 23/3 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 2 968 m2.        
(ďalej len „Predmet kúpy”). 

                                                             Článok II 
 Predmet Kúpnej zmluvy 
 
1. Kúpnou zmluvou Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva Kupujúcemu Predmet 

kúpy v celosti v spoluvlastníckom podiele 1/1 za Kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve (článok 
IV Kúpnej zmluvy) a Kupujúci kupuje od Predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva 
Predmet kúpy v spoluvlastníckom podiele 1/1 za Kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve (článok 
IV Kúpnej zmluvy). 

2. Spolu s Predmetom kúpy nadobúda Kupujúci do svojho výlučného vlastníctva aj jeho 
príslušenstvo vrátane porastov na zemskom povrchu, terénnych úprav, ciest, chodníkov, 
spevnených plôch, múrikov ako aj akékoľvek dočasné alebo trvalé stavby nachádzajúce sa na/v 
Predmete kúpy, ak sa na/v Predmete kúpy nachádzajú, pričom príslušenstvo/predmety sa tak 
považujú na účely tejto zmluvy za zahrnuté do pojmu Predmet kúpy.  

3. Predávajúci vyhlasuje , že 
a) na Najvyššom súde Slovenskej republiky je pod sp. zn. 7Cdo/2/2017 vedené konanie vo 

veci Predávajúceho ako žalobcu proti žalovaným JUDr. Packová a spol. o vypratanie 
nehnuteľnosti;  

b) exekútorským úradom JUDr. Kamila Líšku so sídlom Grösslingová 62, 811 09 Bratislava 
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je pod sp. zn. EX 406/2015 vedené konanie vo veci Predávajúceho ako oprávneného proti 
JUDr. Packová a spol. ako povinných o návrhu na vykonanie exekúcie vyprataním 
nehnuteľnosti; 

c) na Okresnom súde Pezinok je pod sp. zn. 10C/132/2012 vedené konanie vo veci 
Predávajúceho ako žalobcu proti JUDr. Packová a spol. ako žalovaných o zaplatenie 
38 059,86 EUR s prísl. titulom bezdôvodného obohatenia formou nájomného za 
neoprávnené užívanie pozemku, 

d) na  Okresnom súde Pezinok je pod sp. zn. 36C/16/2012 vedené konanie vo veci JUDr. 
Packová a spol. ako žalobcu proti Obvodný úrad Senec, Slovenský pozemkový fond, 
Predávajúci ako žalovaných o určenie vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 23/4, kat. úz. 
Studené. 

4. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že spoločne podajú na príslušných súdoch návrh na 
zmenu/zámenu účastníka v súdnych konaniach uvedených v bode 3 písm. a) a b) tohto článku 
zmluvy z Predávajúceho na Kupujúceho.  

 
Článok III 

Stav predmetu kúpy 
 
1. Predávajúci týmto vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia Predmetu kúpy, na 

ktoré by mal Kupujúceho osobitne upozorniť.  
2. Kupujúci týmto vyhlasuje, že mu je stav Predmetu kúpy dobre známy z obhliadky na mieste 

samom, ktorú vykonal osobne a z dokumentácie, ktorá mu bola Predávajúcim poskytnutá. 
Predmet kúpy je používaný a Kupujúci si je vedomý jeho technického stavu a úrovne 
opotrebovania.  

Článok IV 
 Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia 
 
1. Kúpna cena za Predmet kúpy sa stanovuje dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom                   

č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje celkom sumu               
2 889 090,08 EUR (predtým v texte a ďalej len „Kúpna cena“), ktorá sa na jednotlivé 
nehnuteľnosti tvoriace predmet kúpy pripadá v nasledovných sumách: 
 
a) na nehnuteľnosti (stavba so súpis. č. 542, stavba súpis.č. 562, stavba bez súpis. č. postavená 

na parc. č. 23/17, plynovod, tel. prípojka, vonkajšie športoviská, záhradný dom, altánok, 
nafukovacia hala, petangová plocha, chladiaci box, spevnená plocha pri naf. hale, 
miniaturgolf, stavba so súpis. č. 519) v sume 1 925 077,54 EUR bez DPH (na DPH sa 
uplatní §69 ods. 12 písm. c/ zák. č. 222/2004 Z.z. v platnom znení), 

b) na nehnuteľnosti ( parc. č. 23/8, 23/12, 23/17, 23/3) v sume 166 911,36 EUR bez DPH (na 
DPH sa uplatní §69 ods. 12 písm. c/ zák. č. 222/2004 Z.z. v platnom znení), 



4 
 

c) na nehnuteľnosti ( parc. č. 23/1, 23/4, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/18, 23/19, 23/20, 18) 
v sume 797 101,18 EUR bez DPH (podľa § 38 ods. 2 zák. č. 222/2004  Z.z. v platnom znení 
sa DPH neuplatňuje). 

 
2.  Špecifikácia Kúpnej ceny je uvedená  v Prílohe č.1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

Predávajúci vyhlasuje, že mu bola Kupujúcim dňa 16.02.2017 uhradená zábezpeka vo výške 
100 000 EUR, ktorá sa podpisom tejto zmluvy započítava na Kúpnu cenu. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci doplatí Kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet 
Predávajúceho v deň uzavretia tejto zmluvy, najneskôr v deň nasledujúci po jej uzavretí. 

 
Článok V 

Osobitné dohody zmluvných strán 
 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú pravdivo informovať o dôležitých otázkach predaja Predmetu kúpy 

podľa Kúpnej zmluvy, a to vrátane vyhlásení uvedených nižšie. 
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe 

žiadne okolnosti, ktoré by túto voľnosť obmedzovali. 
3. Predávajúci vyhlasuje a ubezpečuje Kupujúceho, že s akoukoľvek treťou osobou neuzavrel 

akýkoľvek právny úkon, dôsledkom ktorého by mohol byť vznik  akéhokoľvek záložného práva, 
vecného bremena alebo inej ťarchy k Predmetu kúpy, než záložného práva v prospech 
záložného veriteľa (článok V, bod 5 Kúpnej zmluvy), ani neuzavrel akýkoľvek právny úkon, 
ktorý by oprávňoval akúkoľvek tretiu osobu k užívaniu Predmetu kúpy alebo predmetom 
ktorého by bolo scudzenie Predmetu kúpy alebo záväzok scudziť Predmet kúpy, a ktorých 
účinky alebo právna záväznosť by trvali. Predávajúci sa zaväzuje právne úkony svojou 
podstatou obdobné úkonom podľa predchádzajúcej vety neuzavrieť ani v čase po uzavretí tejto 
Zmluvy a zdržať sa aj uzavretia alebo vykonania akýchkoľvek iných právnych úkonov 
týkajúcich sa Predmetu kúpy, ktoré by mohli akokoľvek sťažiť užívanie Predmetu kúpy 
Kupujúcim. 

4. Predávajúci oboznámil Kupujúceho o existencii záložného práva viaznuceho na Predmete kúpy 
v prospech záložného veriteľa Národnej banky Slovenska, IČO: 30 844 789 (ďalej len „záložný 
veriteľ“), ktoré je riadne zapísané v časti „C“ listu vlastníctva č. 617 „Ťarchy“ na základe V-
11765/2016 zo dňa 25.01.2017. Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu v dvoch 
rovnopisoch právne záväzné písomné vyhlásenie záložného veriteľa (s úradne overeným 
podpisom záložného veriteľa) o zániku záložného práva zapísaného v jeho prospech k Predmetu 
kúpy a súhlase s jeho výmazom z katastra nehnuteľností a to v lehote 15 dní od zaplatenia 
kúpnej ceny Kupujúcim.  

5. Predávajúci vyhlasuje, že  
a) na Predmete kúpy neviaznu žiadne iné ťarchy (okrem záložného práva podľa tohto článku, 

bod 4 Kúpnej zmluvy), vecné bremená, predkupné práva, nájomné práva alebo obmedzenia 
prevoditeľnosti, 

b) Predmet kúpy nemá žiadne právne ani faktické vady, 
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c) na jeho majetok vrátane Predmetu kúpy nebol vyhlásený konkurz, ani nebola povolená 
reštrukturalizácia, nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie a ani nebol podaný návrh 
na exekučné konanie, 

d) je oprávnený túto zmluvu uzavrieť, k uzavretiu tejto zmluvy má potrebné súhlasy, 
k uzavretiu zmluvy s Kupujúcim nebráni žiadna prekážka, 

e)  žiaden správca dane nezriadil k Predmetu kúpy žiadne predbežné opatrenie ani žiadne 
záložné právo pre akýkoľvek daňový nedoplatok Predávajúceho, 

f)  Predmet kúpy nie je predmetom žiadnych súdnych, správnych alebo iných sporov okrem 
tých, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, 

g) je oprávnený s predmetom kúpy nakladať v plnom rozsahu a  neexistujú žiadne právoplatné 
rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov verejnej správy, ani žiadne zmluvy alebo 
dohody, v dôsledku ktorých by bolo vlastnícke právo Predávajúceho k Predmetu kúpy 
obmedzené, alebo ktoré by obmedzovali jeho právo nakladať s Predmetom kúpy podľa 
Kúpnej zmluvy. 

6.  Kupujúci vyhlasuje, že mu nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by mohla ohroziť splnenie jeho 
záväzku zaplatiť Kúpnu cenu podľa Kúpnej zmluvy. 

7. V prípade, ak sa preukáže nepravdivosť niektorého z vyhlásení daného niektorou Zmluvnou 
stranou v Kúpnej zmluve, alebo ak niektorá Zmluvná strana poruší niektorú z povinností 
uvedených v Kúpnej zmluve, druhá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy. 
Predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť Kupujúcemu dohodnutú Kúpnu cenu (článok IV 
Kúpnej zmluvy) a Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu Predmet kúpy. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí Predmetu zmluvy bude vyhotovený 
protokol, ktorý obidve strany potvrdia do 5 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení 
vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech Kupujúceho. Súčasťou 
protokolu bude aj existujúca technická dokumentácia objektov a zariadení, všetky existujúce 
stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, projektové dokumentácie a podobne. Pre 
zamedzenie akýchkoľvek pochybností vzniknutých v budúcnosti súčasťou Predmetu kúpy 
podľa tejto zmluvy je aj dokumentácia podľa predchádzajúcej vety.  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Predávajúci neodovzdá Kupujúcemu Predmet kúpy podľa 
predchádzajúceho bodu, za odovzdanie a prevzatie Predmetu kúpy Kupujúcemu sa považuje 
deň nasledujúci po uplynutí lehoty 5 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech Kupujúceho. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že daň z nehnuteľnosti vzťahujúcu sa na obdobie kalendárneho 
roku, v ktorom je zmluva uzatvorená uhrádza predávajúci.   
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Článok VI 
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu kúpy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

vedeného Okresným úradom Senec, katastrálny odbor v prospech Kupujúceho podá Kupujúci, 
bezprostredne po uhradení Kúpnej ceny podľa článku IV tejto Kúpnej zmluvy, pričom správne 
poplatky za overenie podpisov na jej rovnopisoch hradí Predávajúci.   

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním Kúpnej zmluvy sú svojimi zmluvnými 
prejavmi viazané až do rozhodnutia Okresného úradu Senec, katastrálny odbor o povolení alebo 
zamietnutí vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa Kúpnej zmluvy.   

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Predmetu kúpy nadobudne Kupujúci až 
právoplatným rozhodnutím Okresného úradu Senec, katastrálny odbor o povolení vkladu 
vlastníckeho práva k Predmetu kúpy v prospech Kupujúceho. 

4. V prípade, ak by v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
došlo k prerušeniu konania, zastaveniu konania alebo zamietnutiu návrhu na vklad, zaväzujú sa 
zmluvné strany prijať všetky opatrenia a vykonať alebo zopakovať všetky právne úkony 
(vrátane opätovného uzavretia zmluvy s podmienkami v zásade zhodnými s touto zmluvou), 
potrebné k odstráneniu nedostatkov alebo dôvodov vedúcich k takémuto právnemu stavu. Ak 
napriek tejto snahe nie je možné povoliť vklad vlastníckeho práva, Kupujúci aj Predávajúci má 
právo od tejto zmluvy odstúpiť, čim sa táto zmluva ruší od počiatku a zmluvné strany sú si 
povinné vrátiť vzájomne všetky plnenia, ktoré v súvislosti s touto zmluvou prijali. Účinky 
odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.  
Odstúpenie musí byť urobené v písomnej forme a riadne doručené doporučenou zásielkou 
poštovým podnikom do vlastných rúk alebo osobne. 

5. Zmluvnú strany splnomocňujú ........................................, ........................ .............. 
....................... ............................................. na opravu chýb a iných nesprávností obsiahnutých 
v zmluve, najmä zrejmých chýb v písaní, počítaní a tiež na doplnenie údajov, pokiaľ sú tieto 
potrebné na účely konania pred štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými osobami vo 
veciach súvisiacich s vkladom vlastníckych práv podľa zmluvy do katastra nehnuteľností. 

 
Článok VII 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluvné strany sa dohodili, že všetky výzvy, správy alebo oznámenia podľa zmluvy budú 

oznamované doporučeným listom alebo emailom alebo telefónom. Ak je správa alebo 
oznámenie zaslané emailom alebo oznámené telefónom, musí byť ihneď potvrdené 
doporučeným listom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Za doručenú sa považuje tiež 
doporučená zásielka, ktorú si adresát nevyzdvihol na príslušnej pošte alebo u iného oprávneného 
poskytovateľa poštových, zásielkových alebo kuriérskych služieb na území celej Slovenskej 
republiky ani desiaty deň po jej uložení, a to uplynutím desiateho dňa od uloženia.  Zmluvné 
strany sa dohodli, že všetky výzvy, správy alebo oznámenia budú zmluvnými stranami zasielané 
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na v úvode zmluvy uvedené adresy. Každá zo zmluvných strán je povinná bez zbytočného 
odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane prípadnú zmenu adresy ako aj iných údajov v úvode 
zmluvy uvedených.  

2.  Zmena Kúpnej zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán, dodatkom ku Kúpnej 
zmluve. 

3. Vo veciach neupravených Kúpnou zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších príslušných právnych predpisov platných 
v SR. 

4. Ak niektoré ustanovenia Kúpnej zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo 
neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných 
ustanovení. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa 
použije právna úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Kúpnej zmluvy. 

5. Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden pre Predávajúceho, jeden pre 
Kupujúceho a dva pre Okresný úrad Senec, katastrálny odbor. 

6. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy berú na seba zodpovednosť za prípadné škody, ktoré 
vzniknú v dôsledku nepravdivosti alebo neúplnosti údajov, informácii a vyhlásení uvedených 
v zmluve alebo porušením ustanovení zmluvy. 

7. Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k Predmetu kúpy znáša Kupujúci. 
8. Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Účinky 

prevodu vlastníckeho práva k Predmetu kúpy podľa Kúpnej zmluvy nastávajú dňom 
právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Senec, katastrálny odbor o povolení vkladu 
vlastníckeho práva k Predmetu kúpy v prospech Kupujúceho. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Kúpnu zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že Kúpna zmluva 
je zrozumiteľná, určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v 
tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
V................................., dňa ....................... 
 
Predávajúci:      Kupujúci: 
 
 
 
.....................................    ....................................... 
RVS, a.s.,       ELAFINA, s.r.o, 
Ing. Miroslav Uhrin, člen predstavenstva  Ing. Ivan Stoszek, konateľ 
 
 
 
 
.....................................     
RVS, a.s., Peter Hrutka, člen predstavenstva 


