
Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy 

  Účastníci dohody: 

Obec Harmanec 

976 03  Harmanec č.6 

v zastúpení:   Henrieta Ivanová, starostka obce 

Bankové spojenie 

IČO:  00313416 

DIČ:  2021115822 

Telefón, E- mail:  0911 896 022,  starostka@harmanec.sk, obec@harmanec.sk 

(ďalej len „Obec Harmanec“)  

 

VKÚ BYTY, s.r.o.  

Harmanec č.49, 976 03  Harmanec  

v zastúpení: Martin Surovčík, konateľ spoločnosti 

IČO:    51 068 494  

DIČ:   2120584565 

IČ DPH:SK 2120584565 

Telefón, E – mail:  421 903 529 122,  vkubyty@gmail.com 

(ďalej len „VKÚ BYTY, s.r.o.“) 

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ alebo „účastníci dohody“ v príslušnom gramatickom tvare) 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účastníci dohody konštatujú, že VKÚ BYTY, s.r.o. v právnom postavení predávajúceho a Obec 

Harmanec v právnom postavení kupujúceho uzavreli dňa 16.06.2021 Kúpnu zmluvu (ďalej len 

„Kúpna zmluva“), predmetom ktorej bol odplatný prevod nasledovných nehnuteľností, 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Harmanec: 

- pozemok parc. č. C – KN 84 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 654 m2, spoluvlastnícky 
podiel 1/1 

- pozemok parc. č. C – KN 85/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2029 m2, 

spoluvlastnícky podiel 1/1 

- pozemok parc. č. C – KN 85/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, 
spoluvlastnícky podiel 1/1 

- pozemok parc. č. C – KN 86/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4132 m2, 

spoluvlastnícky podiel 1/1 

- pozemok parc. č. C – KN 86/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 135 m2, 

spoluvlastnícky podiel 1/1 

- pozemok parc. č. C – KN 177/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2, 

spoluvlastnícky podiel 1/1 

- pozemok parc. č. C – KN 177/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 191 m2, 

spoluvlastnícky podiel 1/1 
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- pozemok parc. č. C – KN 313/2 – lesný pozemok o výmere 292 m2, spoluvlastnícky podiel 

1/1 

(ďalej len „pozemky“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

2. Na základe Kúpnej zmluvy, uvedenej v Čl. I., bod 1 tejto dohody sa spoločnosť Obec Harmanec 

stala výlučným vlastníkom pozemkov, uvedených v Čl. I., bod 1 tejto dohody, a to povolením 

vkladu vlastníckeho práva pod V 4637/2021 zo dňa 28.07.2021. 

 

3. V zmysle čl. VII bod 2 Kúpnej zmluvy VKÚ BYTY, s.r.o. ako predávajúci vyhlásil, že predmet 

prevodu alebo jeho časť v súčasnosti nie je a v budúcnosti ani nebude predmetom akéhokoľvek 

zabezpečenia splnenia akýchkoľvek záväzkov predávajúceho a/alebo akejkoľvek tretej osoby. 

 

4. V zmysle čl. VII bod 4 Kúpnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že pravdivosť vyhlásení podľa 

čl. VII bod 2. a 3. Kúpnej zmluvy je podstatnou podmienkou uzavretia zmluvy, bez ktorého by 

zmluvné strany zmluvu neuzavreli. V prípade nepravdivosti týchto vyhlásení má dotknutá 

zmluvná strana právo bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy. 

 

5. V zmysle čl. VII bod 5 Kúpnej zmluvy odstúpením do zmluvy sa Kúpna zmluva „ex tunc“ zrušuje 

a zmluvné strany sú povinné navzájom si vrátiť plnenia, ktoré prijali na základe Kúpnej zmluvy. 

 

6. Účastníci dohody zhodne konštatujú, že na predmet prevodu a to parc. č. C – KN 84, 85/2, 

85/3, 86/1, 86/2, 177/1, 177/2, 313/2 bolo v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy zriadené 

záložné právo pre pohľadávku Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 

814/99 Bratislava, IČO: 00 682 420 a to na základe vkladových konaní povolených pod 

V 4321/2019 a V 6775/2019. 

 

Čl. II. 

Odstúpenie od zmluvy 

1. Na základe skutočností uvedených v čl. I tejto dohody, Obec Harmanec odstupuje od Kúpnej 

zmluvy uzatvorenej dňa 16.06.2021, na základe ktorej bol vklad vlastníckeho práva v prospech 

Obec Harmanec povolený pod 4637/2021 zo dňa 28.07.2021. 

 

2. Spoločnosť VKÚ BYTY, s.r.o. súhlasí s odstúpením predávajúceho - Obec Harmanec od Kúpnej 

zmluvy. 

 

3. Kúpna zmluva sa ruší od začiatku a zmluvné strany sú povinné si vrátiť plnenia, na základe 

čoho spoločnosť Obec Harmanec výslovne súhlasí, aby nehnuteľnosti uvedené v čl. I bod 1 tejto 

dohody boli prevedené späť do vlastníctva predávajúceho - VKÚ BYTY, s.r.o.. 

 

4. Vzhľadom na to, že Obec Harmanec má vážny záujem nadobudnúť do svojho vlastníctva bytový 

dom - stavba, súpisné číslo 49, popis stavby: „VKÚ Byty Harmanec“, postavený na pozemku  

parc. č. C-KN 84 (ďalej len „bytový dom“), spolu s príslušenstvom aj s pozemkami, ktoré boli 

predmetom prevodu podľa Kúpnej zmluvy a získanie financovania kúpy je v štádiu vybavovania 

Obcou Harmanec, zmluvné strany si dohodli vrátenie kúpnej ceny zo strany VKÚ BYTY, s.r.o. 

Obci Harmanec do 30.05.2023, ak sa Obci Harmanec nepodarí získať financovanie na kúpu 

bytového domu s príslušenstvom a pozemkami. V prípade, že Obec Harmanec získa 

financovanie na kúpu bytového domu s príslušenstvom a pozemkami a bude uzatvorená nová 

kúpna zmluva na prevod bytového domu s príslušenstvom a s pozemkami do vlastníctva Obce 

Harmanec, kúpna cena za pozemky bude započítaná s povinnosťou VKÚ BYTY, s.r.o. vrátiť 

kúpnu cenu Obci Harmanec v zmysle tejto dohody.  

 

5. Zmluvné strany sa môžu pred uplynutím doby v predchádzajúcom bode dohodnúť na predĺžení 

uvedenej doby, ktorá bude potrebná na získanie financovania kúpy bytového domu 

s príslušenstvom a pozemkami Obcou Harmanec. 



Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý účastník dohody obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

2. Túto dohodu je možné zrušiť, zmeniť alebo doplniť len dodatkami uzavretými účastníkmi dohody 

v písomnej forme.  

 

3. Účastníci dohody sa dohodli, že táto dohoda, ako aj všetky právne vzťahy z nej vyplývajúce alebo 

s ňou súvisiace sa spravujú slovenským právnym poriadkom, predovšetkým ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka.  

 

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

nasledujúcim po jej zverejnení na www.harmanec.sk 

 

5. Táto dohoda bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 19/2022 zo dňa 09.05.2022. 

 

6. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, dohodu uzatvorili na základe 

slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, dohodu neuzavreli v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, dohoda je vyhotovená v predpísanej forme, s obsahom 

dohody sa pred jej podpisom riadne oboznámili a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

V Banskej Bystrici, dňa 10.05.2022 

 

 

 

..............................................    .............................................. 

Obec Harmanec       VKÚ BYTY, s.r.o.  

Henrieta Ivanová, starostka obce       Martin Surovčík, konateľ spoločnosti 

(úradne osvedčený podpis)     (úradne osvedčený podpis) 
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