
 

VYHLÁSENIE O SPLNENÍ ODKLADACÍCH PODMIENOK 

uvedených v článku 4.2(a) Kúpnej zmluvy zo dňa [•] 

 

PRE: 

 

Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor, Štefánikova trieda 39/69, 949 01 Nitra 

 

OD: 

 

MH Invest, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 724 530, DIČ: 

2022302931, IČ DPH: SK 2022302931, číslo bankového účtu (IBAN): IBAN SK81 1100 0000 0026 2976 3039, 

BIC: TATRSKBX, vedeného v Tatra banka, a.s., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom 

Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 44056/B  

 

(ďalej len „Predávajúci”),  

a 

 

FORESPO REALITY 10 a. s., so sídlom Karloveská 34, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04, IČO: 50 

654 799, DIČ: 2120403274, číslo bankového účtu (IBAN): SK34 6500 0000 0000 2056 6458, BIC: POBNSKBA, 

vedeného v Poštová banka, a.s., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel 

Sa, vložka č. 6509/B 

 

(ďalej len „Kupujúci”) 

 

(1) KEĎŽE Predávajúci a Kupujúci uzatvorili dňa [•] Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol predaj a kúpa 

Pozemku (ďalej len „Zmluva“); 

 

(2) KEĎŽE podľa článku 4.2 Zmluvy bola účinnosť Zmluvy podmienená splnením Odkladacích podmienok 

uvedených v článku 4.2(a) Zmluvy resp. ich vzdaním sa zo strany Kupujúceho; 

 

(3) KEĎŽE Predávajúci (podľa článku 8.1(b) bodu (iii) Zmluvy) a Kupujúci (podľa článku 8.2(b) bodu (i) 

Zmluvy) sa zaviazali podpísať spoločné čestné vyhlásenie s úradne overenými podpismi o splnení 

Odkladacích podmienok; 

 

Predávajúci a Kupujúci týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že všetky Odkladacie podmienky uvedené 

v článku 4.2(a) Zmluvy boli splnené [Kupujúci sa ich vzdal] ku dňu tohto vyhlásenia, a preto 

Zmluva dňa [•] nadobudla účinnosť. 

 

(4) Toto vyhlásenie Predávajúceho a Kupujúceho je neodvolateľné. 

 

(5) Pojmy s veľkým začiatočným písmenom uvedené v Zmluve majú rovnaký význam ako pojmy s veľkým 

začiatočným písmenom uvedené v tomto vyhlásení, pokiaľ v tomto vyhlásení nie je uvedené inak. 

 

V Bratislave, dňa [•] 

 

Predávajúceho: 

 

____________________________  

(úradne overený podpis) 

Meno: 

Funkcia: 

 

V Bratislave, dňa [•] 

 

Kupujúci: 

 

____________________________ 

(úradne overený podpis) 

Meno: 

Funkcia: 


