
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 
podľa ustanovenia § 289 Obchodného zákonníka 

uzavretá medzi zmluvnými stranami:  

obchodné meno:         Raybond s.r.o., 
sídlo:        Dolnočermánska 51/B, 949 01 Nitra 
IČO:        50 696 173 
DIČ:       2120436989 
IČ DPH:      SK2120436989  
IBAN:      SK5202000000003785878553 
zápis:  OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 42543/N  
štatutárny orgán:   Ing. Miroslav Krjak, konateľ  

Ing. Rastislav Šišovský, konateľ  
(ďalej len „Budúci predávajúci“) 

             a 

obchodné meno:         …………………….  
sídlo:        ……………….…… 
IČO:        ………………….… 
DIČ:       ……………………. 
IČ DPH:      SK ……….….…….  
IBAN:      ……………………. 
zápis:       OR OS ………, oddiel: ………, vložka č. ……………..  
štatutárny orgán:   …………….……….  
telefón:      …………….………. 
e-mail:      ………..…………… 
(ďalej len „Budúci kupujúci“) 

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

I. 
Preambula 

1. Budúci predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností evidovaných v katastri 
nehnuteľností Okresným úradom v  Nitre, katastrálnym odborom, na liste 
vlastníctva č. 3564 pre k.ú. Veľké Janíkovce, obec Nitra, okres Nitra, a to: 
• parcela registra „C“ parc. číslo 1130/22 o výmere 3033 m², druh pozemku: orná 

pôda;  
• parcela registra „C“ parc. číslo 1130/23 o výmere 2392 m², druh pozemku: orná 

pôda;  
• parcela registra „C“ parc. číslo 1130/24 o výmere 2524 m², druh pozemku: orná 

pôda;  
• parcela registra „C“ parc. číslo 1130/25 o výmere 315 m², druh pozemku: orná 

pôda; 
• parcela registra „C“ parc. číslo 1130/26 o výmere 315 m², druh pozemku: orná 

pôda;  
• parcela registra „C“ parc. číslo 1130/27 o výmere 315 m², druh pozemku: orná 

pôda; 



• parcela registra „C“ parc. číslo 1130/28 o výmere 315 m², druh pozemku: orná 
pôda; 

• parcela registra „C“ parc. číslo 1130/29 o výmere 315 m², druh pozemku: orná 
pôda; 

• parcela registra „C“ parc. číslo 1130/30 o výmere 315 m², druh pozemku: orná 
pôda; 

• parcela registra „C“ parc. číslo 1130/31 o výmere 315 m², druh pozemku: orná 
pôda; 

• parcela registra „C“ parc. číslo 1130/32 o výmere 909 m², druh pozemku: orná 
pôda; 

• parcela registra „C“ parc. číslo 1130/33 o výmere 280 m², druh pozemku: orná 
pôda;  

(ďalej len „Pozemky“) ku ktorým nadobudol výlučné vlastnícke právo na podklade 
kúpnych zmlúv pod V 5403/2018, V5287/2018, V 5400/2018 a V 9488/2018. 

2. Budúci predávajúci má záujem realizovať projekt „Rozvoj letiska Nitra smer Juh“ 
v rámci ktorého na Pozemkoch plánuje vybudovať: 
- Výrobnú halu,  
- Administratívnu budovu, 
- Jedáleň,  
- Hangárové (parkovacie) státia pre lietadlá 
(ďalej len „Rozvoj letiska Nitra smer Juh“ alebo „Stavby“).  

3. Budúci predávajúci podal ako stavebník na Mesto Nitra ako príslušný stavebný 
úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rozvoj letiska Nitra smer 
Juh“ na Pozemkoch, pričom následne, po nadobudnutí právoplatnosti tohto 
rozhodnutia, Budúci predávajúci ako stavebník podá na Mesto Nitra ako príslušný 
stavebný úrad, návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rozvoj letiska 
Nitra smer Juh“ postavenej na Pozemkoch, a to bezodkladne po tom, čo vypracuje 
projektovú dokumentáciu potrebnú pre vydanie stavebného povolenia.  

4. Stavba sa bude realizovať na základe právoplatného stavebného povolenia a 
v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, vzhľadom k tomu že projekt „Rozvoj letiska Nitra smer 
Juh“ je vo fáze prípravy samotného projektu pre stavebné konanie, ako aj z dôvodu 
že financovanie projektu „Rozvoj letiska Nitra smer Juh“ bude realizované okrem 
iného aj v značnej miere prostredníctvom finančných prostriedkov tvoriacich kúpne 
ceny viacerých záujemcov o kúpu Stavieb, na znení tejto zmluvy tak ako je v nej 
uvedené.  

6. Budúci predávajúci má záujem po kolaudácii Stavieb vo vyššie uvedenej výstavbe, 
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, predať a Budúci kupujúci má záujem 
kúpiť hangárové (parkovacie) státie tak, ako je špecifikované v  čl. II. ods. 2 tejto 
zmluvy. 
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Článok II. 
Predmet zmluvy a predmet kúpy 

podľa budúcej kúpnej zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zmluvných strán uzavrieť budúcu kúpnu 
zmluvu o  odplatnom prevode vlastníckeho práva k  predmetu kúpy 
špecifikovanému v  čl. II. ods. 2 tejto zmluvy podľa ustanovenia § 588 a  nasl. 
Občianskeho zákonníka. Táto kúpna zmluva bude vyhotovená a  jej znenie bude 
zodpovedať aktuálnemu skutkovému a právnemu stavu v čase jej podpisu. 

      
2. Predmetom kúpy podľa budúcej kúpnej zmluvy bude: 

1.stavba - hangár (parkovacie státie) s celkovou podlahovou plochou …… m2, 
ktorému bude pridelené vlastné súpisné číslo, postavený na parcele reg. „C“ 
parc. č. ………… o  výmere …….. m2, druh pozemku: zastavené plochy 
a nádvoria; (ďalej len „Hangár“) 

2.pozemok - parcela reg. „C“ parc. č. ………… o  výmere …….. m2, druh 
pozemku: zastavené plochy a nádvoria; (ďalej len „Zastavaný pozemok“), 

    (všetko spolu ďalej aj „Predmet kúpy“) 

3. Kúpnu cenu zaplatí Budúci kupujúci Budúcemu predávajúcemu za podmienok 
dohodnutých v článku. IV. tejto zmluvy.  

Článok III. 
Uzavretie budúcej kúpnej zmluvy 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu v lehote najneskôr do 
20 dní odo dňa splnenia poslednej z týchto podmienok: 

    1.1  kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie Stavby a  rozhodnutie 
o pridelení súpisného čísla, nadobudli právoplatnosť, 

1.2 Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor zapísal vlastnícke právo Budúceho 
predávajúceho k Predmetu kúpy, špecifikovanému v  čl. II. ods. 2, bodoch 2.1 
až 2.2 tejto zmluvy, do katastra nehnuteľností,  

1.3  Budúci kupujúci riadne a včas zaplatil kúpnu cenu za Predmet kúpy podľa čl. 
IV. tejto zmluvy.     

2. Budúci predávajúci sa v  lehote najneskôr do 5 dní odo dňa splnenia poslednej 
z podmienok dohodnutých v ods. 1 body 1.1 a 1.2 tohto článku zaväzuje doručiť e-
mailom Budúcemu kupujúcemu výzvu na uzavretie budúcej kúpnej zmluvy, ktorej 
prílohou bude: 
2.1 kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia a  rozhodnutia o  pridelení 

súpisného čísla, 
     2.2 výpis z  listu vlastníctva preukazujúci zápis vlastníckeho práva k  Predmetu 

kúpy v prospech Budúceho predávajúceho,   
     2.3 návrh kúpnej zmluvy.   

3. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, je návrh na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností povinný podať Budúci predávajúci, a  to najneskôr v deň 
uzatvorenia kúpnej zmluvy, pričom správny poplatok za vklad vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností zaplatí Budúci kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy. 
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Článok IV. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Vzhľadom k  tomu, že projekt „Rozvoj letiska Nitra smer Juh“ je vo fáze prípravy 
samotného projektu pre vydanie stavebného povolenia, nie je možné ku dňu 
podpisu tejto zmluvy obomi zmluvnými stranami určiť celkovú kúpnu cenu za 
Predmet kúpy, najmä vo vzťahu k Hangáru (ďalej len „Kúpna cena“). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna cena bude určená a následne uhradená na 
účet Budúceho predávajúceho, uvedený pri ňom v  záhlaví tejto zmluvy, vo 
viacerých splátkach na základe priebežne vystavovaných faktúr (ďalej len 
„faktúra“), pričom jednotlivé splátky tejto kúpnej ceny sú predbežne dohodnuté 
nasledovne:  

2.1 prvá časť Kúpnej ceny v sume ……… EUR predstavuje kúpnu cenu za 
Zastavaný pozemok, ktorá je splatná do ..... dní odo dňa podpísania tejto 
zmluvy, na základe faktúry na úhradu prvej splátky, ktorú Budúci predávajúci 
odovzdal Budúcemu kupujúcemu pri podpise tejto zmluvy. Budúci kupujúci 
svojim podpisom na tejto zmluve prevzatie faktúry potvrdzuje.  

2.2 druhá časť Kúpnej ceny predstavuje kúpnu cenu za Hangár, avšak túto bude 
možné určiť až po vyhotovení projektu pre stavebné povolenie, kedy Budúci 
predávajúci vyzve pred podaním projektu na vydanie stavebného povolenia 
Budúceho kupujúceho na uzatvorenie dodatku ku tejto zmluve v  lehote 10 
dní, predmetom ktorého bude určenie sumy druhej časti Kúpnej ceny ktorá 
bude použitá na vybudovanie Hangáru, spôsob jej úhrady, jej postupnú 
splatnosť, spôsob, postup a  termín výstavby Hangáru, ako aj ostatné 
vzájomné práva a  povinnosti. Budúci predávajúci garantuje Budúcemu 
kupujúcemu, a to na základe už uzatvorenej zmluvy o dielo predmetom ktorej 
je výroba a montáž Hangáru, že časť tejto druhej časti Kúpnej ceny za Hangár 
bude v  rozsahu oceľovej konštrukcie a opláštenia PUR panelmi zodpovedať 
sume 23.586,- EUR. Zvyšný rozsah dokončovacích prác, ako aj použitých 
materiálov, ktorým bude zodpovedať zvyšná časť tejto druhej časti Kúpnej 
ceny, budú realizované a  použité na základe odsúhlasenia Budúcim 
Kupujúcim, pričom tieto budú predmetom dodatku ku tejto zmluve podľa 
tohto bodu 2.2.. 

3. Ku kúpnej cene bude účtovaná aktuálna sadzba DPH v zmysle platného a účinného 
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.   

    
4. Úplné zaplatenie Kúpnej ceny je podmienkou odovzdania Predmetu kúpy 

Budúcemu kupujúcemu a  podmienkou podania návrhu na vklad vlastníckeho 
práva k  Predmetu kúpy do katastra nehnuteľností v  prospech Budúceho 
kupujúceho.  

5. Znenie kúpnej zmluvy bude upravené podľa stavu ku dňu podpisu Kúpnej zmluvy 
v súlade s týmto Článkom IV. 
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Článok V. 
Projektová dokumentácia „Rozvoj letiska Nitra smer Juh“ 

1. Budúci predávajúci bude výstavbu Stavieb vykonávať podľa projektovej 
dokumentácie vyhotovenej Ing. Jánom Štrbom. Budúci predávajúci  sa zaväzuje 
projektovú dokumentáciu po jej vyhotovení poskytnúť na nahliadnutie Budúcemu 
kupujúcemu na jeho žiadosť. Budúci predávajúci  pri podpise tejto zmluvy 
odovzdal Budúcemu kupujúcemu plán zastavaného pozemku (príloha č. 1). 

2. Plochy a  výmery Predmetu kúpy budú v  priebehu výstavby upresnené podľa 
projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Predmetu kúpy, s  čím Budúci 
kupujúci, s prihliadnutím aj na odsek 3 tohto článku, súhlasí. 

3. Veľkosť plochy Hangáru bez vplyvu na výšku Kúpnej ceny dohodnutej v čl. IV. ods. 
1 tejto zmluvy sa môže zmeniť v max. miere do 5 % od plôch podľa odseku 2 tohto 
článku, a to podľa projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Predmetu 
kúpy. Ak dôjde ku zmenám uvedených plôch nad dohodnutú odchýlku, Budúci 
predávajúci vyzve Budúceho kupujúceho na odsúhlasenie takejto zmeny 
podlahových plôch Hangáru formou písomného dodatku k  tejto zmluve, ktorý 
zmluvné strany uzatvoria podľa článku XIV. ods. 3 tejto zmluvy a  navrhne 
primeranú úpravu Kúpnej ceny. 

Článok VI. 
Zánik zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva predčasne zaniká v prípade ak:  

1.1.Budúci kupujúci neuhradí prvú časť Kúpnej ceny podľa článku IV. ods. 2.1 
v  stanovenej lehote splatnosti, a  to ku dňu nasledujúcemu po dni splatnosti 
tejto prvej časti Kúpnej ceny.  

1.2.nedôjde k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve podľa článku IV. odsek 2.2 tejto 
zmluvy, a to ku dňu uplynutia lehoty na jeho uzatvorenie. V takomto prípade je 
Budúci predávajúci povinný buď vrátiť Budúcemu kupujúcemu zaplatenú 
prvú časť Kúpnej ceny, alebo na neho previesť výlučné vlastnícke právo 
k Zastavanému pozemku. Voľba podľa predchádzajúcej vety patrí Budúcemu 
kupujúcemu, pričom:  

- zaplatenú prvú časť Kúpnej ceny vráti Budúci predávajúci v  prospech 
bankového účtu Budúceho kupujúceho v lehote do 5 dní odo dňa oznámenia 
tejto voľby, alebo  

- kúpnu zmluvu na prevod výlučného vlastníckeho práva k  Zastavanému 
pozemku v prospech Budúceho kupujúceho pripraví Budúci predávajúci na 
podpis v  lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tejto voľby, pričom zaplatená 
prvá časť Kúpnej ceny na základe tejto zmluvy bude započítaná na úhradu 
kúpnej ceny.  
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Článok VII. 
Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sú povinné vzájomne si bez zbytočného odkladu oznamovať 
všetky skutočnosti, ktoré sú významné pre plnenia podľa tejto zmluvy (napr. zmena 
adresy, č. telefónu, e-mailu, zmena možností úhrady splátok Kúpnej ceny a pod.). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ im táto zmluva ustanovuje povinnosť 
doručovať písomnosti (faktúra, dokumenty, oznámenie, informácia, výzva, urgencia 
a pod.), tieto písomnosti doručujú osobne alebo na adresu zmluvnej strany uvedenú 
v  záhlaví tejto zmluvy mailom, poštou a  v  prípadoch určených touto zmluvou 
doporučenou poštou. Zmluvné strany sú si navzájom povinné oznámiť 
doporučenou poštou zmenu adresy na doručovanie. Účinky doručenia nastávajú 
doručením písomnosti zmluvnej strane, alebo márnym uplynutím lehoty, počas 
ktorej bola zásielka uložená na príslušnej pošte, alebo ku dňu odmietnutia prevzatia 
zásielky, alebo vrátením zásielky, ak je adresát neznámy alebo nezastihnutý. 

Článok VIII. 
Vecné bremeno  

1. Vzhľadom k  tomu, že Predmetom kúpy nie je podiel na pozemkoch ktoré budú 
v  rámci projektu „Rozvoj letiska Nitra smer Juh“ slúžiť ako prístupové pozemky 
(parc. reg. „C“: parc. č. 1130/33 a parc. č. 1130/32) a rolovacia dráha (parc. reg. „C“ 
parc. č. 1130/22), zmluvné strany sa dohodli na tom, že v čase uzatvorenia Kúpnej 
zmluvy bude na prístupových pozemkoch (parc. reg. „C“: parc. č. 1130/33 a parc. č. 
1130/32) a  rolovacej dráhe (parc. reg. „C“ parc. č. 1130/22), zriadené vecné 
bremeno, spočívajúce v „práve prechodu pešo, prejazdu motorovými vozidlami a rolovania 
vzdušnými dopravnými prostriedkami po dotknutom pozemku, resp. dotknutých pozemkoch, 
v prospech každodobého vlastníka Zastavaného pozemku“ (tzv. vecné bremeno „in rem“) 
(ďalej len „Vecné bremeno“).  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že účelom zriadeného Vecného bremena bude 
zabezpečiť možnosť Budúcemu kupujúcemu výkon práva zodpovedajúceho 
Vecnému bremenu, t.j. aby mohol Budúci kupujúci nerušene užívať Predmet kúpy 
za tým účelom na ktorý má Hangár slúžiť.  

3. Znenie Vecného bremena môže byť upravené a/alebo zmenené podľa skutkového 
a  právneho stavu ku dňu jeho zriaďovania, avšak musí zostať zachovaná jeho 
podstata a význam pre ktorý sa bude zriaďovať.  

4. V  prípade ak Vecné bremeno nebude viaznuť na prístupových pozemkoch 
a  rolovacej dráhe ku dňu uzatvorenia Kúpnej zmluvy, bude zriadené Zmluvou 
o zriadení vecného bremena v rámci Kúpnej zmluvy. 
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Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
jeden rovnopis. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať iba po dohode oboch zmluvných 
strán, písomnou formou číslovanými dodatkami k tejto zmluve, ktoré budú tvoriť 
jej nedeliteľnú súčasť. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, 
zmluva nebola uzatvorená v  tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich 
zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na 
znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

5. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  
 Príloha č. 1: plán zastavaného pozemku  

   
Budúci predávajúci:         Budúci kupujúci: 

V Nitre, dňa _____________        V Nitre, dňa _____________ 

_________________________         _________________________  
Raybond, s.r.o.              
Ing. Miroslav Krjak, konateľ         
Ing. Rastislav Šišovský, konateľ 
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Príloha č. 1 k Zmluve o uzavretí  Budúcej kúpnej zmluvy - Plán zastavaného pozemku 
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