
 

KÚPNA ZMLUVA 

Titul, meno a priezvisko/obchodné meno:                      

Dátum narodenia/IČO:                                                                                                   

Trvalé bydlisko/sídlo:                                                                       

Zapísaný:                                                                            

Správca konkurznej podstaty úpadcu:            

(ďalej len „Úpadca“) 

Číslo účtu:                                            

ako predávajúci na jednej strane (ďalej len „predávajúci“) 

a 

Titul, meno a priezvisko/obchodné meno:       

Dátum narodenia/IČO:                                                                                                   

Trvalé bydlisko/sídlo:                                        

Zapísaná:                                                             

ako kupujúci na strane druhej (ďalej len „kupujúci” a spolu s predávajúcim ďalej len „zmluvné 
strany“) 

 

uzatvárajú v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov túto 

kúpnu zmluvu: 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú/nehnuteľnú vec, ktorej bližšia špecifikácia je 
uvedená v bode 2. tohto článku (ďalej len „predmet kúpy“) a previesť na neho vlastnícke právo 
k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje poskytovať predávajúcemu potrebnú súčinnosť a zaplatiť za 
predmet kúpy predávajúcemu spôsobom určeným touto zmluvou dohodnutú kúpnu cenu. 

2.   Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k nasledovným 
hnuteľným/nehnuteľným veciam: 

ktoré boli predmetom ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku č. OV ................... dňa 
....................... vo veci konkurzného konania vedeného na Úpadcu. 



3. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že predmet kúpy je vo výlučnom/bezpodielovom 
vlastníctve Úpadcu a nie je zaťažený žiadnym právom tretej osoby. 

Článok II. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci prevedie kúpnu cenu v celkovej výške ..................,- EURO 
(slovom .......................... euro) za Predmet kúpy v lehote .................. na účet predávajúceho uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy. 

Článok III. 

Prevzatie predmetu kúpy a doklady vzťahujúce sa na predmet kúpy 

Zmluvné strany sa dohodli, že po podpísaní tejto kúpnej zmluvy si kupujúci sám a na svoje náklady 
prevezme predmet kúpy na adrese: ............................................., o čom bude vyhotovený preberací 
protokol. 

                                                                             Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto 
zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na plnenie 
ich záväzkov podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Článok V. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody a vady 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy, len čo si prevezme predmet kúpy na adrese 
uvedenej v Čl. III, resp. rozhodnutím príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení 
vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.  

2. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu 
kúpy od predávajúceho. 

                                                                              Článok VI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 

2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah založený touto zmluvou spravuje prísluš-
nými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr 
stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. 
Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, 
pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní 
tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

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

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu. 



6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 
tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 


