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Zmluva o prevode vlastníctva majetku štátu  

a o prevode práv a povinností z územného rozhodnutia 

č. 01-OV-Ha/31-2/2020 
 

uzatvorená podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení 

neskorších predpisov v spojení s ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov            

(Občiansky zákonník ) v súlade s ust. Stavebného zákona (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) 

 

Zmluvné strany: 

 

Predávajúci: 

 

Slovenská republika 

v zastúpení správcom majetku štátu 

Obchodné meno:       Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik  

Sídlo: Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce    

IČO:            31 577 920 

Zapísaný v:            Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,    

Oddiel: Pš, Vložka číslo: 115/S 

Zastúpený: Ing. Ján Jurica – riaditeľ štátneho podniku 

vo veci týkajúcej sa odštepného závodu: 

Obchodné meno: 

 
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik,  

odštepný závod Malacky 
Sídlo: Zámocká 7, 901 01 Malacky 

IČO: 31 577 920  

DIČ: 2020475479 

IČ DPH: SK 2020475479 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK31 8180 0000 0070 0056 3534 

Zastúpený: Ing. Jozef Bittara – vedúci odštepného závodu Malacky 

(ďalej SR v zastúpení VLM SR, š.p. len ako ,,predávajúci“ a VLM SR, š.p. samostatne len 

ako „zástupca predávajúceho“) 

Kupujúci:  

Obchodné meno: KREATOR ATELIER, s. r. o. 

Sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 

IČO: 44 023 189 

DIČ: 2022580065 

IČ DPH: SK 2022580065 

Bankové spojenie:      Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: SK24 11000000002925847835 

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,    

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50974/B 

Zastúpený :  Roman Michálek - konateľ 

(ďalej len ako ,,kupujúci“) 

(ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Zástupca predávajúceho je štátny podnik, ktorý hospodári s nasledujúcimi nehnuteľnosťami, 

ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a je správcom tohto nehnuteľného majetku štátu, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malacky, a to nasledovných pozemkov zapísaných na 

LV č. 1111 vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom pre Okres: Malacky, 

Obec: Malacky, Katastrálne územie: Malacky: 

a) pozemok parcela registra “C“ číslo 5508/3, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 

206 m2, 

b) pozemok parcela registra “C“ číslo 5508/21, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 

9689 m2, 

c) pozemok parcela registra “C“ číslo 5508/22, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 

239 m2, 

d) pozemok parcela registra “C“ číslo 5508/23, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 

196 m2, 

e) pozemok parcela registra “C“ číslo 5508/24, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 

1198 m2. 

(ďalej spolu aj ako ,,Predmet kúpy“ alebo „Predmet prevodu“) 

2. Zástupca predávajúceho je oprávnený v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. 

o štátnom podniku v znení neskorších predpisov s Predmetom prevodu, ktorý  spravuje nakladať 

v súlade s právnymi predpismi. 

3. Zmluvné strany konštatujú, že na predaj Predmetu prevodu, špecifikovaného v bode 1. tohto 

článku zmluvy, je v zmysle ustanovenia § 45a ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach 

prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov potrebná výnimka (súhlas) zo 

strany zakladateľa Ministerstva obrany SR. Bez udelenia takéhoto súhlasu predávajúci nie je 

oprávnený s kupujúcim uzatvoriť kúpnu zmluvu. 

4. Zmluvné strany konštatujú, že na uzatvorenie tejto zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu 

bol udelený predchádzajúci súhlas Ministerstva obrany Slovenskej republiky, a to Rozhodnutím 

číslo ÚSRK-43-3/2020 zo dňa 24. januára 2020 na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva 

majetku štátu, ktorý zástupca predávajúceho ako štátny podnik spravuje. 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu Predmet prevodu, 

špecifikovaný v Článku I. bode 1. tejto zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo 

k Predmetu prevodu a záväzok kupujúceho Predmet prevodu od predávajúceho prevziať 

a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu, špecifikovanú v Článku III. bode 1. tejto zmluvy.  

2. Predávajúci touto zmluvou predáva a kupujúci od predávajúceho kupuje Predmet prevodu do 

svojho výlučného vlastníctva.  

3. Predmetom tejto zmluvy je aj prevod práv a povinností z územného rozhodnutia, týkajúceho sa 

Predmetu prevodu zo zástupcu predávajúceho na kupujúceho, ktoré vyplývajú z územného 

rozhodnutia, špecifikovaného v čl. V. bode 1. tejto zmluvy, ako aj ďalšie s tým súvisiace záväzky, 

podrobne špecifikované v čl. V. tejto zmluvy.  
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Článok III. 

Kúpna cena, jej splatnosť a spôsob úhrady 

1. Kúpna cena za Predmet prevodu, špecifikovaný v článku I. bode 1. tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán vo výške 1 420 000,00 EUR s DPH, slovom: 

jedenmiliónštyristodvadsaťtisíc eur s DPH. (ďalej aj ako „Kúpna cena“) 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že kúpna cena za Predmet prevodu, bola stanovená na základe 

Znaleckého posudku č. 55/2019 zo dňa 11.12.2019 na stanovenie všeobecnej hodnoty 

nehnuteľností pre právny úkon prevodu nehnuteľností, vyhotoveného Ing. Miroslavom Halajom, 

znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie MS SR  a to v 

odbore stavebníctvo, ev. č. znalca 91102 (ďalej v tejto zmluve aj ako „Znalecký posudok“) a na 

základe výsledkov výberového konania na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu. 

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že s uvedeným Znaleckým posudkom sa 

podrobne oboznámili a je im známy.  

3. Kúpna cena za Predmet prevodu, špecifikovaná v bode 1. tohto článku zmluvy sa bude považovať 

za zaplatenú dňom pripísania celej Kúpnej ceny na účet zástupcu predávajúceho, špecifikovaný 

v úvode tejto zmluvy v časti označenia predávajúceho. 

4. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe a podmienkach zaplatenia Kúpnej ceny: 

a) Prvá časť Kúpnej ceny vo výške 30 % Kúpnej ceny, t.j. suma vo výške 426 000,00 EUR, 

slovom: štyristodvadsaťšesťtisíc eur bola pred podpisom tejto zmluvy – dňa 14.01.2020  

zaplatená predávajúcemu, a to na účet zástupcu predávajúceho, a to titulom splnenia 

podmienok výberového konania na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve štátu, podľa ktorých bol kupujúci (ako úspešný uchádzač) povinný zložiť pred 

podpisom tejto zmluvy prvú časť Kúpnej ceny vo výške 30 % Kúpnej ceny. Zaplatenie prvej 

časti kúpnej ceny predávajúci potvrdzuje podpisom na tejto zmluve. 

Zmluvné strany sa dohodli, že celá vyššie špecifikovaná suma – t.j. suma vo výške 

426 000,00 EUR, ktorá bola pred dňom podpisu tejto zmluvy zaplatená predávajúcemu sa 

dňom podpisu tejto zmluvy započítava na úhradu prvej časti Kúpnej ceny. Podpisom tejto 

zmluvy sa teda považuje prvá časť Kúpnej ceny za riadne zaplatenú.  

b) Druhá časť Kúpnej ceny vo výške 994 000,00 EUR, slovom: deväťstodeväťdesiatštyritisíc 

eur, bude uhradená kupujúcim prostredníctvom notárskej úschovy zriadenej u notárky Mgr. 

Tatiany Vršanskej, so sídlom notárskeho úradu na Družstevnej 2 v Bratislave (ďalej len ako 

„notárka“) nasledovne: 

- kupujúci pred podpisom tejto zmluvy bezhotovostne previedol peniaze vo výške druhej 

časti Kúpnej ceny na osobitný účet notárskych úschov notárky, IBAN: SK70 1100 0000 

0029 2283 6612 a to pod notárkou prideleným variabilným symbolom 3192020, o čom 

bola spísaná Zápisnica o prijatí peňazí do notárskej úschovy N 319/2020 (ďalej len 

„Zápisnica“);  

- Zápisnica bola spísaná výlučne s kupujúcim ako zložiteľom peňazí s určením, aby notárka 

peniaze z notárskej úschovy vydala za podmienok podľa tejto zmluvy v súlade s § 65 ods. 

3 písm. b) zákona č. 323/1992 Zb. v platnom znení (Notársky poriadok) za podmienok 

ako je uvedené nižšie; 

    notárka v súlade so Zápisnicou vydá peniaze z notárskej úschovy bezhotovostným 

prevodom na bankový účet zástupcu predávajúceho, špecifikovaný v úvode tejto zmluvy 

– účet č.: SK31 8180 0000 0070 0056 3534 vedený v Štátnej pokladnici ak jej budú 

predložené nasledovné listiny: 

-  originál tejto zmluvy s úradne osvedčenou pravosťou podpisov osôb podpisujúcich 

v mene predávajúceho a notársky osvedčenou pravosťou podpisu osoby 

podpisujúcej v mene kupujúceho, ktorá nadobudla účinnosť v súlade s §47a ods. 1 
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Občianskeho zákonníka v spojení s §5a zák.č. 211/2000 Z.z. (za účelom preukázania 

splnenia podmienky na výzvu notárky bude predložená aj listina preukazujúcu 

oprávnenie podpisujúcich konať v mene zmluvných strán; v prípade ak bude za 

niektorú zo zmluvných strán podpisovať splnomocnený zástupca, bude notárke 

súčasne s predkladanou listinou, predložený aj originál plnomocenstva s úradne 

osvedčenou pravosťou osoby oprávnenej konať v mene splnomocniteľa), a súčasne 

- originál výpisu z listu vlastníctva vydaného Okresným úradom Malacky, katastrálny 

odbor pre katastrálne územie Malacky, obec: Malacky, okres: Malacky, použiteľný na 

právne úkony, spoplatnený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z., na ktorom budú 

nasledovné zápisy: 

v Časti A: Majetková podstata: Predmet prevodu, špecifikovaný v Čl. I. bode 1. tejto 

zmluvy 

v Časti B: Vlastníci a iné oprávnené osoby: kupujúci ako výlučný vlastník v podiele 

1/1 vzhľadom k celku, 

v Časti C: Ťarchy nebudú uvedené žiadne zápisy (ťarchy) a ani žiadne pre kupujúceho  

obmedzujúce poznámky alebo iný obmedzujúci zápis vzťahujúci sa k Predmetu 

prevodu, 

Časť Iné údaje na predloženom liste vlastníctva nebude predmetom kontroly  zo strany 

notárky. 

 

Za účelom zaplatenia druhej časti Kúpnej ceny vo výške 994 000,00 EUR, slovom: 

deväťstodeväťdesiatštyritisíc eur sa zmluvné strany dohodli, že listiny špecifikované vyššie 

v tomto bode zmluvy je oprávnená bez zbytočného odkladu predložiť notárke za účelom 

uvoľnenia druhej časti Kúpnej ceny ktorákoľvek zo zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany sa dohodli a kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že notársku úschovu druhej 

časti Kúpnej ceny v súlade s podmienkami podľa bodu 4. písm. b) tohto článku zmluvy 

neodvolateľne zriadil na dobu minimálne dvoch mesiacov. Pred podpisom tejto zmluvy kupujúci 

predávajúcemu preukázal zriadenie notárskej úschovy za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve, a to predložením Zápisnice obsahujúcej potvrdenie notárky o prijatí peňažnej sumy 

zodpovedajúcej druhej časti Kúpnej ceny do notárskej úschovy a o podmienkach uvoľnenia tejto 

sumy v prospech účtu zástupcu predávajúceho. Poplatok za zriadenie notárskej úschovy znáša 

kupujúci. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom zaplatenia druhej časti Kúpnej ceny vystaví predávajúci 

kupujúcemu faktúru, ktorá bude obsahovať obligatórne náležitosti účtovného a daňového 

dokladu. 

7. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny, resp. ktorejkoľvek jej časti podľa 

bodu 4. tohto článku zmluvy, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05%  z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárokom na zaplatenie zmluvnej 

pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na zákonné úroky z omeškania.   

Článok IV. 

Sankcie a zabezpečenie úhrady kúpnej ceny 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zo strany kupujúceho nedôjde k zaplateniu celej 

Kúpnej ceny v zmysle Článku III. bodu 4. tejto zmluvy riadne a včas, t.j. aj v prípade, ak dôjde 

k čo i len čiastočnému nezaplateniu Kúpnej ceny v lehotách dohodnutých v Článku III. bode 4. 

tejto zmluvy, má predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% Kúpnej ceny. Zmluvné 

strany podpisom tejto zmluvy zároveň prehlasujú a súhlasia s tým, že dojednaná zmluvná pokuta 

je primeraná obsahu, rozsahu a výške zabezpečeného záväzku. Nárok na zmluvnú pokutu nie je 

dotknutý tým, či v dôsledku porušenia záväzku kupujúceho predávajúci využije svoje právo od 

tejto zmluvy odstúpiť (bod 2. tohto článku zmluvy) alebo nie.    
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zo strany kupujúceho nedôjde k zaplateniu celej 

Kúpnej ceny v zmysle Článku III. bodu 4. tejto zmluvy riadne a včas, t.j. aj v prípade, ak dôjde 

k čo i len čiastočnému nezaplateniu Kúpnej ceny v lehotách dohodnutých v Článku III. bode 4. 

tejto zmluvy alebo v prípade ak kupujúci iným svojím konaním zmarí uvoľnenie Kúpnej ceny z 

notárskej úschovy, resp. spôsobí nesplniteľnosť podmienok uvoľnenia Kúpnej ceny z notárskej 

úschovy (napr. ďalším prevodom Predmetu kúpy pred uplynutím doby notárskej úschovy, jeho 

zaťažením a pod), je predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je 

účinné dňom doručenia písomného oznámenia predávajúceho o odstúpení od zmluvy 

kupujúcemu.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od tejto zmluvy všetky práva a záväzky 

zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy zanikajú a každá zmluvná strana je povinná vrátiť 

druhej zmluvnej strane akékoľvek plnenie od nej prijaté. Uvedené sa netýka nároku kupujúceho 

na vrátenie prvej časti Kúpnej ceny v časti kryjúcej sa s nárokom predávajúceho na zmluvnú 

pokutu podľa bodu 1. tohto článku zmluvy. Pre tento prípad sa zmluvné strany dohodli, že 

predávajúci je oprávnený k jednostrannému započítaniu svojho nároku na zmluvnú pokutu proti 

nároku kupujúceho na vrátenie prvej časti Kúpnej ceny vo výške podľa čl. III. bodu 4. písm. a) 

tejto zmluvy a to v tej časti, v ktorej sa vzájomné nároky kryjú.  

4. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sa kupujúci ako aj predávajúci zaväzujú bezodkladne 

vykonať všetky úkony potrebné na to, aby bol dosiahnutý právny a vecný stav Predmetu prevodu 

v čase pred uzatvorením tejto zmluvy, najmä, aby bola na príslušnom liste vlastníctva opäť 

zapísaná ako vlastník Slovenská republika a ako správca zástupca predávajúceho (VLM SR, š.p.) 

a aby bol na nich opätovne zapísaný predmet prevodu bez akýchkoľvek tiarch s výnimkou tých, 

ktoré sú uvedené v čl. V. bode 6. tejto zmluvy; k tomu sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť si 

potrebnú súčinnosť. Najmä sa za tým účelom zmluvné strany zaväzujú do 30 dní odo dňa 

odstúpenia od tejto zmluvy podať na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor taký návrh na 

zápis spolu s potrebnými dokumentmi, aby v katastri nehnuteľností bol v súvislosti 

s vlastníckymi vzťahmi k Predmetu prevodu dosiahnutý taký istý stav ako tam bol pred podpisom 

tejto zmluvy, t.j. najmä aby ako vlastník nehnuteľností bola zapísaná SR, v správe zástupcu 

predávajúceho, a/alebo zabezpečiť zastavenie konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva 

podľa tejto zmluvy v prípade, ak v čase odstúpenia od zmluvy nebude ešte rozhodnuté o návrhu 

na vklad podľa tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za 

škodu spôsobenú v dôsledku porušenia jej povinností uvedených v tomto bode zmluvy.  

Článok V. 

Prevod práv a povinností z územného rozhodnutia  

a súčinnosť predávajúceho a zástupcu predávajúceho 

1. Zástupca predávajúceho vystupoval v postavení navrhovateľa v územnom konaní, v ktorom mu 

bolo vydané Rozhodnutie mesta Malacky č. ÚVaŽP/2879/27614/2019 zo dňa 24.10.2019, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2019 (ďalej len ako „Územné rozhodnutie“) a ktorého 

predmetom je rozhodnutie o umiestnení stavby „Bytové domy Sadová ulica, komunikácia, 

parkovacie plochy a inžinierske siete“, ktorá stavba pozostáva zo stavebných objektov, 

podrobne špecifikovaných v Územnom rozhodnutí a v projektovej dokumentácii pre územné 

konanie pre vyššie uvedené stavby vypracovanej generálnym projektantom Ing. arch. Romanom 

Hájkom, ART OF SPACE, s.r.o., Michalská 7, 811 01 Bratislava (ďalej aj ako „Projektová 

dokumentácia“).       

2. Zástupca predávajúceho ako prevodca a navrhovateľ v konaní o vydanie Územného rozhodnutia 

touto zmluvou bezodplatne prevádza na kupujúceho ako nadobúdateľa všetky práva a povinnosti 

týkajúce sa navrhovateľa vyplývajúce mu z Územného rozhodnutia. Kupujúci vstupuje do 

postavenia navrhovateľa vo vzťahu k Územnému rozhodnutiu, a teda nadobúda práva a preberá 

povinnosti navrhovateľa vyplývajúce z Územného rozhodnutia. V tejto súvislosti kupujúci 
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podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol pred jej podpisom oboznámený s Územným 

rozhodnutím, ako aj všetkou dokumentáciou, ktorá tvorí jeho záväzný podklad (najmä Projektová 

dokumentácia a vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov a organizácii). 

3. V prípade práv alebo povinností, na prevod ktorých je potrebný súhlas tretej osoby, najmä orgánu 

verejnej moci alebo fyzickej a právnickej osoby, sa zástupca predávajúceho ako prevodca 

zaväzuje poskytnúť kupujúcemu ako nadobúdateľovi bez zbytočného odkladu (maximálne do 

piatich pracovných dní), bezodplatne, riadne a včas všetku súčinnosť potrebnú pre získanie 

príslušného súhlasu, pokiaľ to okolnosti vyžadujú. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škodu 

spôsobenú porušením povinnosti predávajúceho podľa tohto bodu 3. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zástupca predávajúceho spoločne a v súčinnosti s kupujúcim 

v prípade potreby písomne oznámi prevod práv a povinností vyplývajúcich z Územného 

rozhodnutia príslušnému stavebnému úradu – mestu Malacky. V zmysle ust. § 40 ods. 4 

Stavebného zákona sa Územné rozhodnutie vzťahuje aj na kupujúceho ako právneho nástupcu 

predávajúceho vo vlastníctve nehnuteľností, na ktorých majú byť stavby umiestnené (ktorého 

zákonný zástupca – ako správca majetku štátu, bol zároveň navrhovateľom v územnom konaní).   

5. Zástupca predávajúceho vyhlasuje, že prevodu práv a povinností z Územného rozhodnutia 

nebráni žiaden záväzok na strane zástupcu predávajúceho alebo predávajúceho a tento prevod 

nezasahuje neoprávneným spôsobom do práv tretích osôb.  

6. Kupujúci podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že pri jej podpise mu bolo odovzdané jedno 

vyhotovenie Projektovej dokumentácie. Zástupca predávajúceho vyhlasuje a kupujúci berie na 

vedomie, že s týmto odovzdaním vopred vyjadril súhlas zhotoviteľ projektovej dokumentácie - 

Ing. arch. Roman Hájek, ART OF SPACE, s.r.o., Michalská 7, 811 01 Bratislava. Kupujúci 

zároveň podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že je mu známe, že Projektová dokumentácia (ako 

potenciálny podklad pre vypracovanie stavebnej a realizačnej projektovej dokumentácie) 

podlieha autorskej ochrane v zmysle Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z.z.) a že si je 

vedomý, že s ňou ako autorským dielom jej zhotoviteľa môže nakladať za podmienok 

a spôsobom podľa príslušných ustanovení Autorského zákona.  

7. Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje kupujúcemu na jeho požiadanie poskytnúť 

bezodplatne všetku potrebnú súčinnosť, za účelom administratívneho povolenia (stavebného 

konania) ako aj skutočnej realizácie tých stavebných objektov stavby „Bytové domy Sadová ulica, 

komunikácia, parkovacie plochy a inžinierske siete“, ktoré v zmysle Územného rozhodnutia 

a Projektovej dokumentácie majú byť realizované na pozemku, resp. jeho časti ktorý netvorí 

Predmet kúpy podľa tejto zmluvy, a to konkrétne na: 

a) pozemku parcela registra “C“ číslo 5508/1, druh pozemku: lesný pozemok o celkovej 

výmere 122247 m2, na ktorom má byť umiestnená trafostanica. 

Za účelom možnosti povolenia stavby (v stavebnom konaní) a skutočnej realizácie stavby sa 

predávajúci zaväzuje na požiadanie kupujúceho zriadiť bezodplatne na časti vyššie uvedeného 

pozemku tzv. iné právo k pozemku v zmysle ust. § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré bude 

kupujúcemu, prípadne tretej osobe (ako prevádzkovateľovi elektrickej sústavy, ktorý sa stane 

vlastníkom plánovanej trafostanice) umožňovať realizáciu a prevádzkovanie plánovanej 

trafostanice, a to v súlade s Projektovou dokumentáciou. Záväzok podľa predchádzajúcej vety je 

predávajúci povinný splniť bez zbytočného odkladu (najneskôr však do pätnástich pracovných 

dní), odkedy ho k tomu vyzve kupujúci, formou podpisu zmluvy o zriadení vecného bremena, 

s úradne overeným podpisom osoby oprávnenej konať za predávajúceho. Predávajúci sa svoj 

vyššie uvedený záväzok zaväzuje realizovať výlučne v rozsahu podľa Projektovej dokumentácie, 

čo kupujúci podpisom tejto zmluvy berie na vedomie. V prípade porušenia povinnosti 

predávajúceho vyplývajúceho z tohto bodu 7. je kupujúci oprávnený požadovať od 

predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň omeškania so splnením 

povinnosti alebo je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť; v prípade odstúpenia od 
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zmluvy vzniká kupujúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% Kúpnej ceny. Zaplatením 

zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody.  

Článok VI. 

Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci protokolárne odovzdá kupujúcemu Predmet kúpy 

najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa zaplatenia celej Kúpnej ceny za Predmet kúpy na účet 

zástupcu predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy prechádza na kupujúceho 

dňom protokolárneho prevzatia Predmetu kúpy.  

2. Kupujúci podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že Predmet kúpy pozná, s jeho stavom sa oboznámil 

pred uzatvorením tejto zmluvy jeho obhliadkou na mieste samom a tento Predmet kúpy kupuje 

v stave, v akom sa tento nachádza ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy. Kupujúci zároveň podpisom 

tejto zmluvy vyhlasuje, že voči stavu Predmetu kúpy nemá žiadne výhrady. 

3. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu kúpy na základe právoplatného rozhodnutia 

príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho. Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností podajú zmluvné strany spoločne do troch pracovných dní od nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy; pokiaľ v tejto lehote nebude podaný spoločný návrh zmluvných strán na 

povolenie vkladu vlastníckeho práva, je tento návrh oprávnená podať ktorákoľvek zmluvná 

strana samostatne. Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zaplatí kupujúci.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú si poskytnúť vzájomnú nevyhnutnú súčinnosť, potrebnú k podaniu 

riadneho návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a k povoleniu 

vlastníckeho práva príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom v prospech 

kupujúceho, a to ku dňu určenému v návrhu na vklad ako deň vzniku vlastníctva. V prípade 

prerušenia alebo zastavenia konania o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností podľa tejto zmluvy z akýchkoľvek dôvodov, sa zmluvné strany zaväzujú k 

vzájomnej súčinnosti pri vykonaní všetkých úkonov, potrebných k odstráneniu prerušenia alebo 

zastavenia katastrálneho konania. 

5. Predávajúci vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu, že Predmet kúpy nie je zaťažený žiadnymi 

právami tretích osôb, ktoré by prechádzali nadobudnutím vlastníckeho práva na kupujúceho, 

najmä predkupným právom, záložným právom, vecnými bremenami, nájomným vzťahom alebo 

inými zabezpečovacími záväzkami. V prípade, pokiaľ sa vyhlásenie predávajúceho uvedené 

v tomto bode 5. ukáže ako nepravdivé čo i len z časti, je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy 

odstúpiť; v prípade odstúpenia od zmluvy vzniká kupujúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

5% Kúpnej ceny. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu 

škody.  

6. Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy neexistujú žiadne nariadenia, 

obmedzenia, príkazy alebo zákazy vyplývajúce z rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy 

alebo samosprávy, ktoré by obmedzovali alebo bránili riadnemu užívaniu Predmetu kúpy. 

V prípade, pokiaľ sa vyhlásenie predávajúceho uvedené v tomto bode 6. ukáže ako nepravdivé 

čo i len z časti, je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť; v prípade odstúpenia od zmluvy 

vzniká kupujúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% Kúpnej ceny. Zaplatením zmluvnej 

pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody.  

7. Kupujúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že je registrovaný v Registri partnerov verejného 

sektora vedenom Okresným súdom Žilina, a to pod číslom vložky: 173 a že údaje jeho registrácie 

sú ku dňu podpisu tejto zmluvy aktuálne, a že v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. bolo ku dňu 
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07.01.2020 vykonané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. S ohľadom na uvedené 

tu neexistuje zákonná prekážka prevodu vlastníckeho práva k Predmetu prevodu touto zmluvou. 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tejto zmluvy, 

že mu porozumeli a nemajú k nemu žiadne výhrady, na znak čoho zmluvu prostredníctvom 

svojich štatutárnych zástupcov podpisujú. 

2. Zmluvné stany zhodne prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylu, nie 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich 

zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné a že právny úkon je urobený v predpísanej 

forme.  

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení 

s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predávajúci sa zaväzuje zmluvu zverejniť do 

piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej platnosti; v prípade omeškania so splnením tejto 

povinnosti je kupujúci oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR 

za každý, čo i len začatý deň omeškania so splnením povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty 

nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody.  

4. Právne účinky vkladu nastanú právoplatným rozhodnutím Okresného úradu Malacky, katastrálny 

odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho ku 

dňu určenému v návrhu na vklad. Správne poplatky spojené s povolením vkladu vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností hradí kupujúci. Poplatky spojené s overením podpisov 

zmluvných strán na tejto zmluve hradia zmluvné strany tak, že každá zmluvná strana znáša 

náklady overenia svojich podpisov. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpisom tejto zmluvy sú svojimi prejavmi vôle viazané, a 

to až do dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra 

nehnuteľností.  

6. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve možno uskutočniť výlučne formou očíslovaných 

písomných dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami na jednej listine, inak sú neplatné. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch v slovenskom jazyku, z toho dva (2) rovnopisy 

sú určené a priložia sa k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, jeden (1) rovnopis je určený 

pre kupujúceho, dva (2) rovnopisy sú určené pre predávajúceho a jeden (1) rovnopis                                    

(s osvedčenými podpismi oboch zmluvných strán) je určený pre notárku. 

8. Prílohou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy je predchádzajúci súhlas Ministerstva 

obrany SR s odplatným prevodom majetku štátu - Rozhodnutie číslo ÚSRK-43-3/2020 zo dňa 

24.01.2020 
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             V Malackách, dňa ...................  V Malackách, dňa ...................        

 

Predávajúci: Kupujúci: 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 

Slovenská republika 

v zastúpení správcom majetku štátu 

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik 

Zast.: Ing. Ján Jurica 

riaditeľ štátneho podniku 

 

 

 

 

 

 –––––––––––––––––––––––––––––––– 

KREATOR ATELIER, s. r. o. 

Zast.: Roman Michálek 

konateľ 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 

Slovenská republika 

v zastúpení správcom majetku štátu 

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik 

odštepný závod Malacky 

Zast.: Ing. Jozef Bittara 

vedúci odštepného závodu 

 

 

Navrhovateľ územného konania:  

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik 

Zast.: Ing. Ján Jurica 

riaditeľ štátneho podniku 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik 

odštepný závod Malacky 

Zast.: Ing. Jozef Bittara 

vedúci odštepného závodu 

 


