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DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY 
č. 860182-088/2019/SM-Ne ZO DŇA 30.09.2019 

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

(ďalej len „Dohoda“) 

medzi: 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

1.1 Budúci predávajúci: 

Vlastník : Slovenská republika 

Správca  : Železnice Slovenskej republiky     

Sídlo : Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

  oddiel Po, vložka č. 312/B 

Právna forma : Iná právnická osoba 

Štatutárny orgán : Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ 

IČO : 31 364 501 

IČ DPH : SK2020480121 

Doplňujúce údaje k DPH : je platiteľom DPH  

 

(ďalej len „Budúci predávajúci“) 

 

1.2 Budúci kupujúci:  
Meno a priezvisko : Jovica Pejčić  

Rodné priezvisko : Pejčić 

Dátum narodenia :  

Rodné číslo :  

Trvale bytom :  

 

(ďalej len „Budúci kupujúci“) 

 

(spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 

 

Čl. II 

Predmet Dohody 

 

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.09.2019 Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy č. 860182-

088/2019/SM-Ne (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom bol záväzok Budúceho predávajúceho 

a Budúceho kupujúceho uzavrieť kúpnu zmluvu na odpredaj: 

 

nehnuteľnosti registra C KN:  

 

 pozemok parc. č. 1269/1 o výmere 2 609 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

 pozemok parc. č. 1269/2 o výmere 96 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

 pozemok parc. č. 2897/6 o výmere 1 100 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,  

 pozemok parc. č. 2897/43 o výmere 2 061 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

  

ktoré sú v celosti zapísané na LV č. 2214 vedenom Okresným úradom Šaľa pre k.ú. Šaľa (spolu ďalej 

len „Prevádzané nehnuteľnosti“). 

 

2.2  Zmluvné strany sa v súlade s Čl. VI ods. 6.6.1 Zmluvy dohodli na ukončení Zmluvy a to 

z dôvodu, že nebol v zmysle ust. § 45a ods. 1 a ods. 3 Zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu 
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majetku štátu na iné osoby na prevod vlastníctva majetku štátu v správe ŽSR udelený súhlas 

Ministerstvom dopravy a výstavby SR.  

 

2.3  Prvá splátka kúpnej ceny vo výške 24 637,20 € s DPH, ktorú Budúci kupujúci uhradil v zmysle 

Čl. III ods. 3.2.1 Zmluvy bude Budúcemu kupujúcemu vrátená do tridsiatich (30) dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. Prvá splátka kúpnej ceny bola uhradená na základe zálohovej 

faktúry č. 7500036357 vystavenej dňa 04.10.2019. 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so 

zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

 

3.2 Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením tejto Dohody jej 

prípadných dodatkov v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

3.3  Dohoda pozostáva z dvoch (2) strán a je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch, z čoho tri (3) 

rovnopisy obdrží Budúci predávajúci a jeden (1) rovnopis obdrží Budúci kupujúci. 

 

3.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, že si túto Dohodu pred jej 

podpisom riadne prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode v súlade so zákonom, s  ich 

slobodnou vôľou, vážne, určite a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Táto Dohoda je na 

znak súhlasu podpísaná oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. 

 

 

V Bratislave, dňa .............................................                V Šali, dňa ......................... 

 

 

 

 

   ............................................................... ......................................................................... 

 Železnice Slovenskej republiky Jovica Pejčić   

 Ing. Miloslav Havrila  

 generálny riaditeľ                 


