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číslo z registra zmlúv SÚC PSK:         -1130PP/2020 
 

 

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  
a  

zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy 

 
uzavretá podľa § 50a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších platných právnych predpisov (ďalej len 
„Občiansky zákonník“), zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení (ďalej len „Zákon 
o majetku“ ) a „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení (ďalej len 
„Zásady hospodárenia PSK“), medzi účastníkmi (ďalej len „zmluva“). 
 

 

 
Zmluvné strany 

Budúci predávajúci: 

Názov:  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Bystré 
Sídlo:  Spišské Bystré, Michalská 1/3, okres Poprad, SR 
Adresa pre doručovanie:  Michalská 1/3, 059 18 Spišské Bystré, SR 
Štatutárny zástupca:  PaedDr. ThLic. Jozef Siska, farár 
IČO:  31 999 875 
Právna forma: cirkevná organizácia  
Registrácia: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky; 
 štátom registrovaná cirkev podľa zákona č. 308/1991 Zb.; 
 organizačná jednotka s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej  
 pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie. 
(ďalej len „Budúci predávajúci“) 

a 

Budúci kupujúci: 

Názov:  Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo:  Prešov, Námestie mieru 2, SR 
Adresa pre doručovanie:  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, SR 
Štatutárny zástupca: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda  
IČO:   37 870 475 
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona 

č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Budúci kupujúci“) 
 

Správca:  

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
Sídlo: Prešov, Jesenná 14, SR 
Adresa pre doručovanie: Jesenná 14, 080 05 Prešov, SR 
Štatutárny orgán Ing. Marcel Horváth, riaditeľ  
IČO: 37 936 859 
Právna forma:  rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom 

Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 v znení jej neskorších zmien 
a doplnení 

(ďalej aj „Správca“) 

Číslo z Centrálneho registra zmlúv ÚPSK: 746/2021/OD 
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(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo „Účastníci zmluvy“) 

 
súčasne vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom v súlade 

s ustanoveniami § 7 resp. 8 a § 19a Občianskeho zákonníka a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že túto 

zmluvu uzatvárajú za nasledovných podmienok: 

 

Článok I 
Predmet a účel Zmluvy 

1. Budúci predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom 
území Spišské Bystré, zapísaných na LV č. 1453 Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom vedeným 
pre katastrálne územie a Obec Spišské Bystré, v časti B-LV pod poradovým číslom 1/ na mene Budúceho 
predávajúceho v spoluvlastníckom podiele 1/1 (v celosti) a to: 

- parcela registra C KN, parcelné č. 7653/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 886 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné č. 7653/22, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3027 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné č. 7653/23, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2,  
- parcela registra C KN, parcelné č. 7653/24, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 274 m2. 

V časti zápisu „ťarchy“: bez zápisu; (ďalej len „predmet prevodu“) 

2. Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod cestou č.  
III/3075, ktorej vlastníkom je Prešovský samosprávny kraj a správcom Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja. 

3. Predmetom zmluvy je záväzok Zmluvných strán, že uzatvoria kúpnu zmluvu a zmluvu o zverení ďalšieho 
majetku do správy (ďalej len „Kúpna zmluva a zmluva o zverení majetku“), ktorou Budúci predávajúci predá 
Budúcemu kupujúcemu predmet prevodu a Budúci kupujúci kúpi predmet prevodu do svojho výlučného 
vlastníctva a zároveň ho zverí do správy Správcovi, a to len vtedy, ak bude splnená nasledovná odkladacia 
podmienka: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schváli odplatný prevod predmetu prevodu v zmysle 
zmluvy v súlade s ust. § 10 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v znení 
neskorších dodatkov. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Kúpnu zmluvu a zmluvu o zverejní majetku uzatvoria najneskôr do dvanásť 
(12) mesiacov odo dňa splnenia podmienky uvedenej v predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy. 

5. Účelom Zmluvy je stanoviť podstatné náležitosti Kúpnej zmluvy a zmluvy o zverení majetku, ako aj podmienky 
jej uzavretia. 

 
Článok II 

Podstatné náležitosti Kúpnej zmluvy a zmluvy o zverejní ďalšieho majetku do správy 

1. Predmetom Kúpnej zmluvy a zmluvy o zverení majetku bude prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu 
z vlastníctva Budúceho predávajúceho do výlučného vlastníctva Budúceho kupujúceho v celosti 
spoluvlastníckych podielov a zverenie celého predmetu prevodu do správy Správcovi za podmienok 
uvedených v Zmluve. 

2. Účelom Kúpnej zmluvy a zmluvy o zverení majetku bude nadobudnutie vlastníckeho práva Budúceho 
kupujúceho k predmetu prevodu a zverenie predmetu prevodu do správy Správcu. 

3. Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu prevodu dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru okresného úradu o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností. 
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4. Návrh na začatie katastrálneho konania o vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podá Budúci 
kupujúci po zaplatení kúpnej ceny. Náklady spojené s vkladom práva k nehnuteľnosti do katastra 
nehnuteľností uhradí Budúci kupujúci na svoje náklady. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Budúci kupujúci zaplatí Budúcemu predávajúcemu kúpnu cenu v zmysle Článku 
III bod 1 Zmluvy, na základe faktúry vystavenej Budúcim predávajúcim, pričom lehota splatnosti faktúry bude 
tridsať (30) dní odo dňa účinnosti Kúpnej zmluvy a splatnosť kúpnej ceny na bankový účet Budúceho 
predávajúceho. 

 
Článok III 

Všeobecné ustanovenia 

1. Kúpna cena predmetu prevodu bude stanovená na základe znaleckého posudku, ktorý vypracuje znalec 
v odbore Stavebníctvo. Náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku uhradí Budúci kupujúci na svoje 
náklady. 

2. Budúci predávajúci vyhlasuje, že na predmete prevodu neviaznu žiadne ťarchy, zádržné práva, dlhy, vecné 
bremená, ani iné vecné práva a právne povinnosti. Budúci predávajúci zároveň vyhlasuje, že pred Budúcim 
kupujúcim nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by bránili riadnemu nadobudnutiu vlastníckeho práva 
k predmetu prevodu Budúcim kupujúcim. 

3. Budúci kupujúci vyhlasuje, že mu je dobre známy celý stav predmetu prevodu ku dňu podpisu Zmluvy. 

4. Budúci predávajúci vyhlasuje a zaručuje Budúcemu kupujúcemu, že po obojstrannom podpísaní tejto Zmluvy 
neuzavrie žiadnu inú kúpnu, darovaciu, záložnú, nájomnú, budúcu, alebo akúkoľvek inú zmluvu zakladajúcu 
akékoľvek práva tretích osôb k predmetu prevodu a nepodá žiaden návrh na povolenie vkladu vlastníckeho, 
alebo iného práva k predmetu prevodu do katastra nehnuteľností v prospech tretej osoby. 

 
Článok IV 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené Zmluvou, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Katastrálneho zákona a zákona o majetku vyšších územných celkov. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, pričom na strane 
Budúceho predávajúceho sa pre platnosť a právnu záväznosť Zmluvy vyžaduje, aby Zmluva bola podpísaná 
štatutárnym zástupcom Budúceho predávajúceho (farár/farský administrátor) a schválená a podpísaná 
spišským biskupom, inak Zmluva Budúceho predávajúceho v ničom nezaväzuje. V prípade rozdielnosti 
dátumov podpísania Zmluvy sa za deň platnosti považuje neskorší dátum podpísania zmluvy. 

3. Zmluva nadobúda účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. Rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy. Ak by zmluva nebola 
zverejnené do troch (3) mesiacov od jej uzavretia, tak platí, že v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka 
k uzavretiu zmluvy nedošlo. Právna povinnosť zverejniť Zmluvu je na strane Budúceho kupujúceho. 

4. Budúci predávajúci, ako dotknutá osoba, berie na vedomie, že Budúci kupujúci ako prevádzkovateľ spracúva 
osobné údaje na základe Zmluvy, vrátane súvisiacich dokumentov za účelom vedenia evidencie a správy 
majetkovoprávnych vzťahov. Spracúvanie sa vykonáva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia 
povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (Ministerstvo životného prostredia SR, 
okresný úrad, prípadne iné orgány podľa osobitných zákonov). Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 
stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. 

5. Doručovanie všetkých listín a dokumentov sa uskutočňuje vždy na adresu v tejto Zmluve uvedenú ako adresa 
pre doručovanie. V prípade zmeny adresy pre doručovanie sú Zmluvné strany povinné sa o tejto skutočnosti 
bez omeškania vzájomne informovať. Pokiaľ nebude možné písomnosť opakovane doručiť na poslednú 
známu adresu pre doručovanie, považuje sa písomnosť za doručenú tretím (3.) dňom po tom, kedy sa ako 
nedoručiteľná vrátila späť odosielateľovi. 
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6. Zmluvu je možné meniť a/alebo dopĺňať len formou písomných očíslovaných dodatkov k Zmluve, vzájomne 
odsúhlasených a podpísaných na to oprávnenými osobami Zmluvných strán, pričom sa vyžaduje rozsah 
a spôsob konania tak, ako je to uvedené v čl. IV bod 2. Zmluvy. Písomný dodatok k Zmluve nie je potrebné 
vyhotoviť, ak dôjde k zmene identifikačných údajov jednej zo Zmluvných strán za predpokladu, že dodrží 
podmienky uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy. 

7. Zmluva pozostáva zo štyroch (4) strán textu, vyhotovuje sa v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých dve (2) 
vyhotovenia Zmluvy sú určené pre Budúceho predávajúceho, dve (2) vyhotovenia sú určené pre Budúceho 
kupujúceho a jedno (1) vyhotovenie je určené pre Správcu. 

8. Budúci kupujúci vyhlasuje, že boli splnené všetky podmienky stanovené zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v platnom znení. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť 
nie je obmedzená, Zmluva nie je uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a právny úkon 
je urobený v predpísanej forme. 

10.  Zmluvné strany Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou,  ju bez 
výhrad podpisujú. 

 
 
V Spišskom Bystrom, dňa:   30.12.2020     V Prešove, dňa:   03.05.2021 

Budúci predávajúci:       Budúci kupujúci: 
 
 
 
 v. r.         v. r. 
..........................................      ................................................... 
PaedDr. ThLic. Jozef Siska      PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
 farár         predseda PSK 
 
 
Za Rímskokatolícku cirkev 
Biskupstvo Spišské Podhradie:      V Prešove, dňa:   18.02.2021 

Schvaľovacia doložka:   .........................     Správca: 
 
V Spišskom Podhradí, dňa:   06.04.2021 

 

 v. r.         v. r. 
...............................................      ...................................................... 
Mons. ThDr. Ján Kuboš, PhD.      Ing. Marcel Horváth 
      diecézny administrátor      riaditeľ Správy a údržby ciest PSK 

 
 
 
 

Zmluva nadobúda platnosť dňa: 03.05.2021 

Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 05.05.2021 

Zmluva bola zverejnená dňa: 04.05.2021 


