
Y
,l

r
r
,
{

Ztnluva o budúcei zmluve č.t/2015
( uzatvorená podťa §5Oa a nasl. Občianskeho zákonnília )

1. Budúci kupuiúci:

čt.I.
Zmluvné sttany

Obec Pusté Sady
Hlavná l31,925 54 Pusré Sady
IČo: 00 800 295

DIČ 2021002577

v zastupení: Ing. Tomáš Nemeček, statosta
( ďalej Ien ,, Budúci kupuiúci " )

2. Budúci predávaiúci: TINAMÁ s.t.o.
SídIo; Bošániho 9, Btatis]ava 841 01

IČo; 35 889 969

IČo op1-I: sK 2O2 184 4440
v zastupení Milan Bflik - konate]] spoločnosti
(ďalej len ,,Budúci ptedávajúcl)

2.1.

Cl. IL
Píedmet zmlu\,y

Budúci predávajúci sa zztvázlje, že zhotoví stavbu: Bytoqý dom ,,A.' a ,,B'. 22 b.i. (ďalej
len,, BD" v obci Pusté sady) a Techruckú .i,l,bavenost'k bytovému domu (ďalej len,, TV.).
Stavba a príslušná techrucká r,ybavenost' (ďa]ei len ,,ptedmet kúpy..)
sa bude nachádzat' na pozerr:rkoch v katastá]nom území Pusté Sady zapísaných na:

LV č. 331 : parc, Č.

LV č. 1308: parc.č.
Nemá založený LV parc.č.

83 parc registra,,C" KN

84/6 parc registra,,c" KN
86/3 parc registra,/c" KN
86/5 parc registra,,c" KN
1068 parc registra,/c" KN
1-t34 parc registra,,C" KN

133 parc registra,,E" KN
L395/2 parc registra ,,c" KN



Bln- r. bytovom dome budú zhotovené v bežnom štandarde v súlade so zákonom

č, +13/201,0 Z. z. o dotáciách na rozvoj blívania a o sociálnom býruaní v zrlení zákona ě,

131/2013 Z. z. av silade so zákonom č. 1,50/2013 Z. z o Štátnorr' fonde tozvoja blruania.

Budúci ptedávajúci zhoto\.í 1, BD 22 bytor, @ytor,lich jednotiek),

Br-q, v bytoých domoch budú mat' nasledovnú podlahovu pklchu:

Bytoý dom A - 13 b.i.
I NP.: A 1 tíojizboú byt : celková podlahová plocha 64,19 m'

B 1dvojizbor{ byt: celková podlahová plocha 51,03 m'
C 1 garsoniéra : celková podlahová p\ocha 25,72 m2

D 1gatsoniéta : celková podlahová p|ocha 25,97 m2

E 1ávojizbowý byt : celková podlahová plocha 53,42 m2

II.NP.: A 2 tíojižbo\T byt; celková podlahová plocha 64,07 m2

B 2 dvojizborý byt: celková podlahov á plocha 50,89 m'
C 2 dvojizbor{ byt: celková podlahová plocha 50,87 m'
D 2 ttojizbol1,, byt; celková podlahová plocha 64,07 m2

III.NP.: Á 3 trojizborý byt: celkor,á podlahová plocha 64,07 tn2

B 3 clvojizbový byt: celková podlahová plocha 50,89 m'
C 3 dvojizboý byt: celková podlahová plocha 50,87 m'
D 3 trojizbor.ý byt: celková podlahová plocha ó4,07 m'

BytoaýdomB-9b.i.
I NP.: A 1 tíoiizboú byt : celková podlahová plocha 62,74 m2

B 1dvojizbo{ byt: celková podlahová plocha 48,95 m'
C 1jednoizborý byt: celková podlahová plocha 28,33 m'

II.NP.: A,2 ttojizbol,ry byl celková podlahová plocha 62,02 n2
B 2 dvojizbor,-ý byt: celková podlahová plocha 48,83 m'
C 2 trojizboai byt: celková podlahová plocha 62,02 m2

IILNP.: A 3 ttojizborry byt celková podlahová plocha 62,02 m2

B 3 dvojizborý byt: celková podlahová plocha 48,83 m'
C 3 trojizboq; byt: celková podlahová plocha 62,02 mr

Súčasťou bytov bude ich vnútorné \ybavenie a to:

kuchynská linka, dtez, el. šporák , digestor, vaňa, WC mrsa, umývadlo, batéria vaňová,

drezotá, umlýr,adlová, keramická dlažba v hygieniclrych zariadeniach, r,inylová podlaha v

kuchyni, izbách, zádvettach, ketamrcký obldad v hygienický-ch zariadeniach do r,}šky 2m a

v kuchyru za štandardnou kuchynskou linkou, dvere pkré vnútomé dtevené hladké

fó]iované, osadené v obložkol.ej zátubni, okná a balkónové dvere plastové zasklené tepelno-

izolačným sklom , parapemé dosky vonkajšie a vnútorné plastové, el. venti{átor , vnútorná

inštalácia bytov ( potrr:bn é tozvody ústtedného kútenia, vtátane radiátotov, tozvodov

elektoinštalácie od elektromeru, rozvody studenej vody od vodometu, tozvody teplej vody,

rczvody kanallzácie, slaboprúdové tozvody, domáci telefón), okrem stupacích vedenÍ, ktoté

sú utčené na spoločné užívanie, poštová schtánka . Vlastníctvo bytu, víátefle jeho r.ybavenia

a pr,íslušenswa je ohraničené vstupnými dvetmi do bytu, vtátane zárlbni a hlavnými

uzavietzcími ,i,ennlmi pr{vodu vody, plynu a elekttickýmr ističmi pte byt .
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].5. Pdslušenstvom bytov bude
Bytor.ý dom A 13 b.i.
I.NP.: A.I zádveťte, samostamé'§7C, kúpe]:ňa, kuchyňa, teíasa

B 1zádyerie, samostatné'§7C, kúpeliňa, kuchyňa ( súčasť obývacej izby),
tetasa
C I zádverie, kúpeJlňa, terasa

D 7 zádverie, kúpeťňa, terasa
B L zádvetie, samostatné \X/C, kúpeťňa, kuchyňa, tetasa

II.NP,: A2 zádveie, samostamé'§íC, kúpeťňa, kuchyňa, balkón
B 2 zádverie, samostatné '§7C, kúpeJiňa, kuchyňa (súčast' obl,vacej izby),
balkón
C 2 zádvetie, samostatné \{/C, kúpeťňa, kuchyňa (súčast' obý.wacej izby),
balkón
D 2 zádvetie, saírostatné \X/C, kúpeJiňa, kuchyňa, balkón

III.NP.: A3 zádveite, samostatné §7C, kúpeťňa, kuchyňa, balkón
B 3 zádveie, samostatné '§ť'C, kúpeJiňa, kuchyňa (súčast' obyvacej izby),
balkón
C 3 zádvetie, samostatné §íC, kúpeťňa, kuchyňa (súčast' ob}vacej izby),
balkón
D 3 zádvetie, samostatné §íC, kúpeťňa, kuchyňa, balkón

BytowýdomB9b.j.
I.NP.: AI zádveňe, samostatné \X/C, kúpeťňa, kuchyňa, tetasa

B 1zádvede, samostatné §7C, kúpelňa, kuchyňa ( súčast' obýwacej izby),
teťasa

C I zádverie, kúpefňa, kuchyňa
ILNP,: á2 zádveie, samostatné'§íC, kúpel'ňa, kuchyňa, balkón

B 2 zádve:ri.e, samostatné WC, kúpel'ňa, kuchyňa (súčast' obývacej izby),
baIkón
C 2 zádverie, samostatné \X/C, kúpelňa, kuchyňa, balkón

III.NP.: A.3 zádveie, samostatné WC, kúpeJlňa, kuchyňa, balkón
B 3 zádveťte, samostamé'§7C, kúpeťňa, kuchyňa (súčast' obj,.vacej izby),
balkón

l 
a 3 zádveie, samostamé \WC, kúpeťňa, kuchyňa, balkón

],ó, Technickávybavenosť:
parkovacie státia

obslužná komunikácia
Chodníky
Yetejné osvetlenie

kaaaljzácia dažď ová
Kalallzácia splašková

Yodovodná ptípojka
STL plynová prípojka
Elektrická káblová púpoika NN - 354 bm

- plocha 510 m'
- plocha 512 m'

plocha 302 m',
- 196 bm
_ 242 bm,

- 54 bm,

- 1,9 bm,

- 13,3 bm

-22m]
- 198 m]

požatna nádtž
Zumpa
Sadové úprar,ry a oplotenie - 1665 rr*

Púptava územia a búracie práce - 882 fi2



-. 
--. Budúci kupujúci má záwjem nadobudnút, nehnutelnosti, ktoté sú vo rrylučnom vlastníctve

budúceho predávajúceho.

- : Bu<lúci predávajtLci sa zaráz,wle, že najneskór do 15,10,201ó písomne r,ryzve budúceho

kupujúceho na uzatvofenie kupnej zmlulry na Bytolý dom,,A" a,B" 22 b, j,, predmet kúpy

špeciÍikovaný v bode 2,1, tohto článku a spolu s r,lizvou predloží budúcernu kupujúcemu aj

návrh kúpnej zmlur,ry a l^ýpis z listu vlastníctva potvrdzujúci vlastnícke ptávo k predmetu

kúpy.

_ ,. BJúci predávajúci a budúci kupujúci sa zavázljú, za účelom ptevodu vlasmíckeho ptáva

k predm.tu kúpy z budúceho predávajúceho na budúceho kupujúceho, ttzaviet, najneskót

do 30.10.2016 kúpnu zmlul,u k ptedmetu kúpy,

_ 1,|. Budúci predávajíci sa zavázile, že ýstavbu bytor{ch jednotiek a technickej rrybavenosti

špecifikovaných v bode 2.1, ztea|tzujea skolauduje najneskót do 01,10,201ó,

čt. llt.
Podmienl;y zmluvy

Zm]uvné stíany sa dohodL na kúpnej cene za predmet kťrpy, vo qiške 1,134,916,00 - EUR

(ieden milón stoLtidsat'štyritlsíc devát'stošestnást' EUR ) s DPH v tomto zložení:

_: ]_ Eiektrická káblová ptípojka NN _ jej obstatanie bude predmetom Samostamei kúpnej zmlur,ry,

ruro čast' TV zabezpečuje prevádzkovateL sieú.

_:,_1. Br torÝ dom a techruckú r,rybavenosť sa Budúci predávajúci zavazuje zteaLizovat' v súlade

s rr-daným stavebným povolením.

,i,:, Budúci predávajúci sa zavázile, že lmožlí budúcemu kupujúcemu, financujúcim inštituciám

,|frnancuiúce inštitúcie_ rozumie sa štátny fond rozvoja bjrvania z Ministetstvo doptar,ry,

ristavby a tegioná)neho tozvoja sR) alebo nimr povereným osobám kedykoťvek nahLiadnut,do

projektovej dokumentácie a prehlradku stavenislra,

j.5. irúpadné zmeny materiálov alebo technických riešení, ktor,ýn]r r,šak nedójde k podstatírei zmene

projektor,ého riešenia, podliehajú schváleniu budúcrm kupujúcirn, financujúcou inštitúciou

L cena bez DPH DPH cena vrátane DPH
R63.166.66 EUR l72,6]3,34 EUR 1,0]5,800,00 EUR

]aa::]]aká \ }bavenosť

', :::'--,.jl kanalizácia a kanalizačná pripojka ]6,258,33 EUR 7.251,67 EUR 43.5l0,00 EUR

\1:.sina komunikáoia vrátane verejného os!etlenia
28,48],3J EUR 5,6q6,67 EUR 34,l80.00 EUR

, :.::\ ne plochy 17.850-00 EUR 3.570,00 EUR 21.420,00 EUR

. ::..roJná pripojka
>,_.;\no\ápripojka
: :::.:--3 nádrž
:::_,-, e llprar} a opIotenie
: _::a]
: ---,,,. ú?éňi. á hliťn.ie

0,83 EUR
0,83 EUR
0,83 EUR
0,83 EUR
0.83 EUR
0,83 EUR

0,l7 EUR
0,l7 EUR
0, ]7 EUR
0,l7 EUR
0, ]7 EUR
0.17 EUR

1,00 EUR
1,00 EUR
],00 EUR
1,00 EUR
1,00 EUll
1.00 EUR

::.;ejliom: 945.763,30 EUR l89,152.70 EUR I .l34.9l6.00 EUR



: súhlasnému stanovisku spracovateťa ptojektovej dokumentácie stavby. Takto odsúhlasená

zmena nesmie zlýšit, kúpnu cenu stavby, zhoršit, technické patamette stavby a jednotlir,ých

konštrukčných pwkov.
_ ť,častníci sa dohod]r, že celá kúpna cena bude zaplatelá najneskór do 30 kalendárnych dní odo

dňa poskytnutia frnančných ptostriedkov zo ŠFRB a dotácie z MDVRR SR,

Budúci ptedávajú ci sa zavá,zuje, že la záldzde zrr'lur1, o prevode vlastníclreho práva k ptedmetu

!úpr_ bude Budúcim kupujúcim nadobudnuté r,|lučné vlastnícke právo k ptedmetu kúPy, ktolé

|,

:rebude ničím obmedzené.
. :, obec pusté sady sa zas,ázuje, že v prípade uzatvotenia kúpnej zmlury a následného poskyu-rutia

tuLanční,ch plost]:iedlro\, ,,l ŠFRB a dotácie z iv{DVRR SR poukáže kúpnu cenu na osobitný

účet preclár,ajírccho vedený Všeobecnou úverovorr bankou, a,s,

č. ú. lSti ó5 0200 0000 0030 5975 7853 a neuzaworí žiadne dojednarue s budúcim predávajúcrm

.J Zlnene účtu utčeného na prijatie kúpnej ceny alebo inom spósobe zaplatenia kúpnej ceny neŽ

rcrmou úhrady na osobitrrý účet.

_. ,, obec pusté sady ako Budúci kupujúci čast,kúpnej ceny na obstatanie bytového domu vo r,}ške

j6]'530,-EURuhtadízptostriedkovposkymut'ýchMinisteÍStvomdoprar1,1^ýstar'by
] regioná]neho rozvoja SR, časť vo r^ýŠke 673,210,- EUIR z poskytnuqich prostriedkor,

St.imeho londu rozr.oja b;ivania, čast' vo aiške 0,00- EUR z vlastných zdrojov na kúPu
,r., torrch domov a kúpnu cenu na obstatanie techrrlckej r.rybavenosti vo r,l,ške 99,1i6,_ EUR
,, ziožení ,12.ó30,00 EUR cena za dotáciu a v z\ožen 56.486,00 EUR cena vlastné zdroje obce.

čt. ry,
Ostatné doiednania

: ] ts.,rilúci predár.ajúci sa zavanlje, žc r- cene ptedme tu kúpy budú zahmuté všetkv nák]ady na

i]redll:letzmlur'ryspojenésjejrrystavbou,následnoukolaudáciouasamotnýmprevádzkovarrfin
lž c1o prevodu vlasmíckcho prár,a k ptedmetu kúpy na budúceho kuprrjúceho,

-,]. Buc]úci ptedár,ajúci sa zavá,zule, že Bytové domy ,,Á" a ,,B" 22 b. j., Pusté Sady budú postavené

ý súlade so zákonom o poskytovaní úvetu zo štátneho fondu tozvoja bwaflia ( šFRB )
r 3 o posk; toyaní dotácie z l\íinistetstva doprarry, ýstavby a tegionáIneho rozvoja sR.

!' :,1, Budúci ptedávajúci sa zavázwle poskytnúť Budúcemu kupujúcemu potrebnú súčinnost' Pri

zriadenl záIožného práva v ptospech SFRB,
::. Budúci predávajú ci sa zaráasle, že star.ba nebláe zat'ažená právom tretích osób ar'čase

prer.oduvlastníckehclptávabudeBudúcipredár'ajúciielr'1'Iučnýmvlastníkom.Vinom
pr'ípadernáBudúcikupu]úciprávoodstupit'odzmlulry,bez.nárokuBudúceho
predár'ajúcehonazm]uvnéPokutyanáhradyš}<odyspósobenéBudúcemuptedávajúcemu.

: i Budúci kupujúci sa zlvázrlje, že takto postavenú a skolaudovanú nehnutefnost' 22 b,j,

odkúpi od Budúceho predávajúceho z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bjvania,

flastnÝch zdro]ov a clotácie z Nlinisterstva dopralry, rrystal,b1, a regronáLneho rozvoja,

\-púpade,žeBudúcemukupujúcemunebudúnapriekton'ru,žeYStanovenomtermínepodá
žiadost, o podpotu z MDVRRSR a žiadost, o úver zo šFRB, pddelené finančné píostriedky

zmlu*a o budúcej zmluve a následne kúpna zmluva nenadobúda právoplatnost' a Budúci

kupuiúci resp. I{upujúci odstupuie od zmluly o budúcej zmJ,uve tesp, kúpnej zrrrlurry bez

zmluvných pokut z láhrady škody vzniknutých ptedávajúcemu ,



Obec Pusté Sady ako Budúci kupujúci sa zavázule, že ak mu nebudú poskytnuté všetky
požadované írnančné píost edky na zá}Jadc schválenej žradostr o podporu z Mirristetstva
dopral1,, qistavby a regionálneho rozvoja SR r. cel]<ovej uiške 362.530, EUR na r,ýstavbu
bvtor. a schváIenej žiadost' o uver zo Štátnelro fondu rozvoja bývania r. celkovej qiške
673.270,- EUR, uzan o s budúcim ptedávajúcrm kúpnu zmluvu na pozemok, na ktororrr sa

reaLizuje rýstavba ob;ektov (podJia skutočného zatterznia na. zál,fa.de geomeftického plánu
po rŤstavbe), teda časti qichto pozemkov dotknutých r,-ýstavbou:

LV č. 331 : parc. c. 83 parc registra,,c" KN

84/6 parc registra,,c" KN
86/3 parc registra,,Ci' KN
86/5 parc re8istra,,C" KN

1068 parc registra,,C" KN

7734 parc re8istra,,c" KN

133 parc registra,,E" KN
1395/2 parc registra ,,c" KN

L\/ č, 1308: parc.č.
\ené za ložený LV parc.č.

3,:iúcl predárajúcl sa za:,ánlje, že ruči za súIad s právnymr ptedplsmi o verejnom obstarávaní
: -.- pdpade tozpofu s qfmito predpismi nahradí obci všetku vzniknutu škodu a uhradí
z::rluvnú pokutu vo rýške 10o/o z obstatávacej ceny diela špeciíikovanú v Č1. III. tejto zmluvy.
Zrrlul,né staany sa dohodli, že po podpise zmluly o prevode vlastníckeho ptáva
l nehnutel'nosti oboma zmluvnými stanami apo zriaderú záložného práva na uvedené
:rehnutelnosti r., prospech ŠrnB podajú spoločne návrh na vk]ad vlastníckeho práva
.t predmetu kúpy v ptospech budúceho kupujúceho. Dátum podania návrhu na vklad
., l;,srníckeho ptáva bude aj dátumom dodania .

Z::lluvné stíany sa dohodli, že nákiady spojené s ptevodom vlastníckeho ptáva k ptedmetu
z:::i,rrr bude htadit' budúci ptedár,ajúci.

:.,ič:st'ou Zmlur,1 o budúcej zmluve je Nár.rh lrúpnoptedajnej zmlurry, ktorý tvorí príIohu č.1

:ť :o 7tniLl\ \ o budúcej zrnlur e.

čt. v.
záv etečné ustanoveíria

I)okiať nie je v zmluve uvedené inak, tiadra sa vzájomlé \,zt'ahy účasmíkov Občianskym
zákonníkom.
Túto zmlur.u možno rrrenit' alebo doplrriť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmlur-ný.mi stranami.
Zmluvné strany ptehlasujú, že táto zmluva obsahuje ich slobodne, utčite a vážne prejavenú
r,ólu, bola uzatvorelá po rzájomnom prerokovaní a na znak súhlasu s jei obszhom ju
slobodne a bez nátJaku podpísaLi.
-ráto zmluva je rl,ptacovaná r. štytoch r,ryhotoveniach, z ktoqich každá zmluvná strana obdrží
dr-e l.t,hotor.enia.



Pdloha č.1 Náwh kipnopredajnei zmluvy

ť Prrstích Sadoch, dÁr,../..l :.q:..*.?.G

h, Tomáš Nemeček

V Btatislave, an^.l?. :.o. i :. Í 9 1

óBEc


