
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy 
uzatvorená v zmysle § 50a  Občianskeho zákonníka 

 
Zmluvné strany: 
 
 
Budúci predávajúci:    
Meno a Priezvisko:   ................................................. 
dátum narodenia:   ................................................. 
bytom:     ................................................. 
číslo OP:    ................................................. 
Telefón a email:   ................................................. 
 
 
bankové spojenie IBAN:    

 
 

a 
 
Budúci kupujúci: 
Obchodné meno :   Slavomír Smoleňák 
IČO :     41 299 281  
miesto podnikania :   Družstevná 86/3, 059 39 Šuňava, Nižná Šuňava,  
zastúpený na základe poverenia :  .........................................................................................,  
ako kupujúci 
 

     
Budúci predávajúci a budúci kupujúci, po vyhlásení, že sú spôsobilí na právne úkony, uzatvárajú túto 

zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy : 
 

Článok I. 
 

(1) Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa zaväzujú za podmienok uvedených v článku II. tejto zmluvy 
uzatvoriť kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva z budúceho predávajúceho na 
budúceho kupujúceho k hnuteľnej veci z drahého kovu vo výlučnom vlastníctve budúceho predávajúceho, 
ktorý zároveň prehlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetnej hnuteľnej veci z drahého kovu, táto vec 
nepochádza z trestnej činnosti, nebolo budúcim predávajúcim ani nikým iným odcudzené s tým, že budúci 
predávajúci si je vedomý trestnoprávnych následkov nepravdivosti tohto môjho prehlásenia: 
 
a) výrobok/výrobky z drahého kovu podľa zákona č. 10/2004 Z.z., pričom sa jedná o výrobok/výrobky s týmto 
popisom: 
............................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................. 

 
 

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že uvedená hnuteľná vec bude predaná za kúpnu cenu, ktorú oznámi budúci 
kupujúci budúcemu predávajúcemu po doručení zásielky obsahujúcej tento výrobok/výrobky do dispozície 
budúceho kupujúceho, ktorý je povinný najneskôr do troch pracovných dní vykonať ocenenie 
výrobku/výrobkov a navrhovanú kúpnu cenu oznámiť telefonicky alebo mailom budúcemu predávajúcemu. 
Ak budúci predávajúci nebude s navrhovanou kúpnou cenou súhlasiť a medzi stranami nedôjde k inej 
dohode o výške kúpnej ceny výrobku/výrobkov, je budúci kupujúci povinný vrátiť resp. zaslať na prepravu 
výrobok/výrobky späť budúcemu predávajúcemu. Budúci predávajúci je povinný výrobok/výrobky zaslať na 
adresu budúceho kupujúceho formou poistenej poštovej zásielky.  

S K 



 
Článok II. 

 
(1) Budúcu kúpnu zmluvu podľa článku I. tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné uzatvoriť najneskôr v lehote do 

10 dní od doručenia zásielky s výrobkom zo strany budúceho predávajúceho budúcemu kupujúcemu.  
 

(2) Ak žiaden z účastníkov budúcej kúpnej zmluvy toto svoje právo na uzatvorenie kúpnej zmluvy nevyužije vo 
vyššie uvedenej dobe, zaniká právo obidvoch zmluvných strán na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú písomne inak.  

 
(3) Ak niektorá zo zmluvných strán písomne vyzve druhú zmluvnú stranu na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy 

v lehote stanovenej v bode 1 tohto článku zmluvy, a k uzatvoreniu budúcej kúpnej zmluvy v dohodnutej dobe 
nedôjde, môže sa dotknutá zmluvná strana domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle druhej zmluvnej strany 
bolo nahradené súdnym rozhodnutím. 

 
(4) Záväzok zmluvných strán uzatvoriť budúcu kúpnu zmluvu zaniká taktiež v prípade, ak okolnosti, z ktorých 

účastníci zmluvy pri vzniku záväzku vychádzali, sa do tej miery zmenili, že nemožno od účastníka zmluvy 
požadovať, aby sa budúca kúpna zmluva uzatvorila.  

 
(5) Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť budúcu kúpnu zmluvu za podmienok a v znení, ako to je uvedené 

v prílohe tejto zmluvy – v návrhu budúcej kúpnej zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
Zmluvné strany si môžu pri uzatváraní budúcej kúpnej zmluvy dohodnúť svoje práva a povinnosti odchylne 
ako sú uvedené v návrhu budúcej kúpnej zmluvy len v prípade ich obojstranného súhlasu. 

 
 

 
 

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

 
Článok IV. 

 
(1) Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe 

vzájomnej dohody zmluvných strán. 
 
(2) Budúci predávajúci a budúci kupujúci 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.  
 
(3) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán. 
 
 
Príloha:  Návrh budúcej kúpnej zmluvy 
 
 
 

V .............................. dňa .....................  V Šuňave, dňa ................................... 
 
 

Za budúceho predávajúceho:   Za budúceho kupujúceho: 
  
 
 

Podpis:………………………………..   Podpis:……………………………….. 
 



Príloha:  Návrh budúcej kúpnej zmluvy 
 

K ú p n a     z m l u v a 
 

 
Meno a Priezvisko:   ................................................. 
dátum narodenia:   ................................................. 
bytom:     ................................................. 
číslo OP:    ................................................. 
bankové spojenie:   ................................................. 
telefón a email:   ................................................. 
ako predávajúci 

a 
 
 
Obchodné meno:   Slavomír Smoleňák 
IČO:     41 299 281  
miesto podnikania:   Družstevná 86/3, 059 39 Šuňava, Nižná Šuňava,  
zastúpený na základe poverenia:  .........................................................................................,  
ako kupujúci 
 

po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony uzavreli v zmysle ust. § 588 a nasl. Obč. zák. túto 
 

kúpnu zmluvu 
 

I. 

Predmet kúpy 

       1. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľnej veci a to výrobku/výrobkov z drahého kovu podľa 
zákona č. 10/2004 Z.z., pričom sa jedná o výrobok s týmto popisom: 
................................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................................ 
Za výrobky z drahých kovov sa na účely tohto zákona považujú 

a) 

klenotnícke, bižutérne, medailérske a iné zlatnícke a striebornícke výrobky zo zliatin zlata, striebra alebo platiny, ktoré možno 

kombinovať s prírodnými alebo so syntetickými kameňmi, s perlami, so smaltom, s koralmi, so sklom a s inými nekovovými 

materiálmi (ďalej len „tovar“), 

b) 

klenotnícke zliatiny, spájky a polotovary z drahých kovov určené na výrobu a opravy tovaru, 

c) 

zliatiny z drahých kovov používané v starostlivosti o chrup (ďalej len „dentálne drahé kovy“), 

d) 

slovenské mince z drahých kovov vydávané podľa osobitných predpisov
1
) (ďalej len „slovenské mince“), 

e) 

lístkové zlato a lístkové striebro, 

f) 

opotrebovaný, nekompletný alebo poškodený tovar obchodovaný spravidla za cenu v ňom obsiahnutého drahého kovu (ďalej 

len „zlomky“). 

 
 

II. 
        1. Predávajúci touto zmluvou odpredáva predmetnú hnuteľnú vec uvedenú v článku I. ods. 1. tejto 
zmluvy kupujúcemu, ktorý predmetnú hnuteľnú vec kupuje do svojho výlučného vlastníctva za dohodnutú kúpnu 
cenu .........................../ za 1g čistej váhy výrobku teda spolu za sumu ........................... 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/10/20070601#poznamky.poznamka-1


          2. Zmluvné strany prehlasujú, že dohodnutá kúpna cena bude zaplatená bankovým prevodom najneskôr 
do troch pracovných dní od uzavretia tejto kúpnej zmluvy platbou na účet. V prípade ak predávajúci je platcom 
DPH, bude ku kúpnej cene účtovaná aj DPH v sadzbe platnej ku dňu uzavretia tejto zmluvy.  

 
III. 

       1. Predávajúci prehlasuje, že pred kupujúcim nezatajil žiadne vady hnuteľnej veci, ktoré mu boli známe 
ku dňu podpísania tejto zmluvy 
       2. Predávajúci prehlasuje, že na hnuteľnej veci neviaznu žiadne záložné práva, ani iné právne vady. 
V prípade nepravdivosti tohoto prehlásenia, zodpovedá za škodu v celom rozsahu a kupujúci je oprávnený od 
tejto kúpnej zmluvy písomne odstúpiť v lehote do jedného mesiaca odo dňa kedy sa o takýchto vadách predmetu 
kúpy dozvedel. 

 
IV. 

       1. Vlastníctvo k predmetnej hnuteľnej veci nadobúda kupujúci dňom prevzatia hnuteľnej veci, ku ktorému 
dôjde v deň podpísania tejto zmluvy. 

 
V. 

       1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden exemplár. 
       2. Pokiaľ nie je v tejto zmluve ustanovené inak, vzťahujú sa na tento zmluvný vzťah príslušné 
ustanovenia Obč. zák. ( § 588 a nasl. a iné príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka vzťahujúce sa na tento 
zmluvný vzťah ). 
       3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť urobené písomne. 
       4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania. 
       5. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto zmluva bola 
spísaná na základe pravdivých údajov, ich právnej a slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni, ani za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
 
 V ............................., dňa .......................   V Šuňave, dňa ....................... 
 
 
 
Predávajúci :       Kupujúci :  
 

 
______________________                                                _______________________ 

   
 


