
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 

 

 

Budúca kupujúca: 

Obec Bohdanovce nad Trnavou, IČO: 00312266, Trhová ulica 268/1, Bohdanovce nad 

Trnavou, PSČ 919 09, zastúpená starostom obce 

meno a priezvisko: Sučák Miroslav rod. Sučák 

dátum narodenia:    08.11.1957 

rodné číslo:             571108/6931 

trvale bytom:          Tehelná 139/44, Bohdanovce nad Trnavou, PSČ 919 09 

občianstvo:             SR 

 

 

Budúci predávajúci: 

1. 

Názov organizácie: SILESIA WAGON, s.r.o. 

IČO: 06 457 428 

Sídlo: Jana Ziky 1949/12, 708 00 Ostrava – Poruba, ČR 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, 

Oddiel: C, vložka: 71906 

zastúpená konateľom: Pavel Holomek 

konajúca prostredníctvom organizačnej zložky zastúpenej na Slovensku: 

 

 



Názov organizácie: SILESIA WAGON, s.r.o., organizačná zložka Slovensko 

IČO:53 756 096 

Sídlo: Kapitulská 448/6, 917 01 Trnava, SR 

DIČ: 4120243446 

IČ DPH: SK4120243446 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, 

Oddiel: PoC, vložka: 12076/T 

zastúpená konateľom: Patrície Stuchlíková 

 

2. 

Názov organizácie: TT-AGRO, s.r.o. 

Sídlo: Špačinská ulica 405/28, Bohdanovce nad Trnavou, PSČ 919 09 

IČO: 36 756 342 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava,  

oddiel: Sro,  vložka č. 13833/T 

v zastúpení: konateľmi: Ing. Ján Hurek, konateľ spoločnosti 

                                       Stanislav Kollár, konateľ spoločnosti  

 

Čl. I. 

 

 Nehnuteľnosť v katastrálnom území Bohdanovce nad Trnavou zapísanú na LV č. 

1898 ako parcela registra C KN č. 608/9 orná pôda o výmere 69 m2 vlastní: SILESIA 

WAGON, s.r.o. v podiele 1/1-ina. 

 Nehnuteľnosť v katastrálnom území Bohdanovce nad Trnavou zapísanú na LV č. 

1598 ako parcela registra C KN č. 608/13 orná pôda o výmere 72 m2  vlastní: TT-AGRO, 

s.r.o.  v podiele 1/1-ina. 

 

 

  



Čl. II 

 

       Budúca predávajúca, SILESIA WAGON, s.r.o. a budúca kupujúca, Obec Bohdanovce 

nad Trnavou sa touto zmluvou o budúcej kúpnej zmluve dohodli na predaji nehnuteľnosti v 

katastrálnom území Bohdanovce nad Trnavou a to parcely registra C KN č. 608/9 orná pôda 

o výmere 69 m2 v podiele 1/1-ina. Budúca predávajúca sa zaväzuje predmet tejto zmluvy 

predať budúcej kupujúcej a budúca kupujúca sa zaväzuje odkúpiť parcelu č. 608/9 orná pôda 

o výmere 69 m2 do svojho vlastníctva v celosti. Kúpa uvedenej nehnuteľnosti bola schválená 

uznesením Obecného zastupiteľstva Bohdanovce nad Trnavou č. 45/2021 na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva Bohdanovce nad Trnavou dňa 03.12.2021. 

Uvedená nehnuteľnosť tvorí súčasť nového stavebného obvodu, v ktorom budúca kupujúca 

musí vybudovať miestnu komunikáciu a chodníky v súlade so stavebným zákonom číslo 

50/1976 Zb. § 139 odsek 1 písm. a/.  

Budúca kupujúca sa zaväzuje po podpísaní kúpnej zmluvy zaplatiť za predávanú nehnuteľnosť 

sumu, ktorá bola schválená Obecným zastupiteľstvom Bohdanovce nad Trnavou na svojom 

zasadnutí dňa 3. decembra 2021. Kúpna cena je 1,00 € s DPH, slovom jedno euro s DPH. 

 

Budúci predávajúci, TT-AGRO, s.r.o. a budúca kupujúca, Obec Bohdanovce nad 

Trnavou sa touto zmluvou o budúcej kúpnej zmluve dohodli na predaji nehnuteľnosti v 

katastrálnom území Bohdanovce nad Trnavou a to parcely registra C KN č. 608/13 orná pôda 

o výmere 72 m2 v podiele 1/1-ina. Budúca predávajúca sa zaväzuje predmet tejto zmluvy 

predať budúcej kupujúcej a budúca kupujúca sa zaväzuje odkúpiť parcelu č. 608/13 orná pôda 

o výmere 72 m2 do svojho vlastníctva v celosti. Kúpa uvedenej nehnuteľnosti je podmienená 

schválením Obecného zastupiteľstva Bohdanovce nad Trnavou. 

Uvedená nehnuteľnosť tvorí súčasť nového stavebného obvodu, v ktorom budúca kupujúca 

musí vybudovať miestnu komunikáciu a chodníky v súlade so stavebným zákonom číslo 

50/1976 Zb. § 139 odsek 1 písm. a/.  

Budúca kupujúca sa zaväzuje po podpísaní kúpnej zmluvy zaplatiť za predávanú nehnuteľnosť 

sumu, ktorá bola schválená Obecným zastupiteľstvom Bohdanovce nad Trnavou na svojom 

zasadnutí dňa 03. decembra 2021. Kúpna cena je 1,00 € s DPH, slovom jedno euro s DPH.

  

 

 

 



Čl. III 

 

 Prevod nehnuteľností zo strany SILESIA WAGON, s.r.o. a TT-AGRO, s.r.o. 

v prospech kupujúcej, opísaný v čl. II. tejto zmluvy, sa uskutoční za nasledovných podmienok: 

a) výzvu na uzavretie riadnej kúpnej zmluvy je oprávnená zaslať ktorákoľvek zo 

zmluvných strán, 

b) výzvu podľa písm. a) je možné zaslať bezodkladne po tom, ako nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, ktorým príde k povoleniu užívať stavby 

špecifikované ako: 

 SO 01 Komunikácie a spevnené plochy 

postavené na pozemkoch, ktoré tvoria predmet budúceho prevodu a ktoré tvoria súčasť 

nového stavebného obvodu, v ktorom budúca kupujúca vybuduje miestnu komunikáciu 

a chodníky – stavby opísané v tomto bode, 

c) riadnu kúpnu zmluvu uzavrú zmluvné strany do 15 kalendárnych dní po obdržaní 

výzvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán podľa písm. a) a b), 

d) zmluvné strany sa dohodli, že prevod vlastníckeho práva, za splnenia podmienky 

vybudovania stavieb podľa písm. b), majú záujem uskutočniť najneskôr do roku 2030. 

V prípade, ak v tomto termíne nebude splnená podmienka podľa písm. b) – existencia 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia, alebo žiadna zo strán nezašle ostatným 

zmluvným stranám výzvu na uzavretie kúpnej zmluvy, má sa za to, že zmluvné strany 

nemajú ďalej vôľu previesť vlastnícke právo k dotknutým pozemkom. To však nebráni 

zmluvným stranám uzavrieť v primeranom čase dodatok k tejto zmluve, ktorým 

upravia lehotu a podmienky na uzavretie riadnej kúpnej zmluvy.  

 

 

   Čl. IV 

 

            Účastníci budúcej kúpnej zmluvy zhodne prehlasujú, že budúca kupujúca sa 

oboznámila so stavom nehnuteľnosti. 

            Budúci predávajúci vyhlasujú, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne 

dlhy, vecné bremená a iné ťarchy, okrem uvedených v tejto zmluve a teda, že netrpia právnymi 

vadami, ktoré by budúcej kupujúcej obmedzili alebo by jej mohli spôsobiť zánik práva vlastniť 

predmet zmluvy, užívať ho alebo inak s ním nakladať vrátane práva ho ďalej scudziť tretím 

osobám. 



           V prípade jednostranného odstúpenia od budúcej kúpnej zmluvy ktorýmkoľvek 

z účastníkov v akejkoľvek fáze budúceho prevodu nehnuteľností opísaných v Čl. I., má druhá 

zmluvná strana voči odstupujúcej strane nárok na úhradu všetkých nevyhnutne vynaložených 

nákladov spojených s prevodom vyššie uvedených nehnuteľností. 

 

Čl. V 

Nadobudnutie vlastníctva 

 

 Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto budúcej kúpnej zmluvy sú svojimi 

zmluvnými prejavmi viazaní až do spísania platnej kúpnej zmluvy a následne vydaním 

rozhodnutia Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor o povolení alebo zamietnutí vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

 Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam opísaných 

v Č1.I. tejto budúcej kúpnej zmluvy nadobudne budúca kupujúca až povolením vkladu do 

katastra nehnuteľností Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor na základe  platnej kúpnej 

zmluvy. 

  

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

           Zmeny tejto budúcej kúpnej zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami, 

podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

          Táto budúca kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise 

zmluvy zostávajú dve vyhotovenia budúcim predávajúcim a dve vyhotovenia originálu 

budúcej kupujúcej. Budúca kúpna zmluva nadobúda právnu platnosť jej podpísaním oboma 

zmluvnými stranami a vecnoprávnu účinnosť až dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení 

vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Okresným úradom Trnava, katastrálnym 

odborom platnej kúpnej zmluvy. 

          Zmluvné strany prehlasujú, že sa podrobne oboznámili s touto zmluvou, ktorej 

porozumeli, súhlasia s jej obsahom, ktorý je prejavom ich slobodnej a pravej vôle a na znak 

súhlasu pripájajú pod túto zmluvu svoje podpisy. 

 

 

 

Bohdanovce nad Trnavou, dňa 16.12.2021 

 

 



Budúci predávajúci:   

    

SILESIA WAGON, s.r.o. konajúca prostredníctvom organizačnej zložky Slovensko 

 

Konateľka: Patrícia Stuchlíková ______________________ 

 

 

 

TT-AGRO, s.r.o. 

Konatelia: Ing. Ján Hurek ______________________ 

 

                 Stanislav Kollár _____________________ 

 

 

Budúca kupujúca: 

 

Obec Bohdanovce nad Trnavou 

 

Zastúpená starostom obce Miroslavom Sučákom ______________________ 

 

 

 
 


