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Vzorová zmluva                               č. 22  
 
 

Zmluva o kúpe prenajatej veci 
uzavretá v zmysle § 489 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.,  Obchodný zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov medzi 
 

Čl. I Zmluvné strany 
 
1. Budúci predávajúci: 
 
Obchodné meno/Názov: 
Miesto podnikania/Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu 
Bankové spojenie: 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v _________, Oddiel: ____, Vložka 
č._____ 
 
(ďalej len „Budúci predávajúci“) 
 
2. Budúci kupujúci: 
 
Obchodné meno/Názov: 
Miesto podnikania/Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu 
Bankové spojenie: 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v _________, Oddiel: ____, Vložka 
č._____ 
 
(ďalej len „Budúci kupujúci“) 
 
Budúci predávajúci a Budúci kupujúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“. 
 

Čl. II  
Úvodné ustanovenia 

 
Budúci predávajúci ako prenajímateľ a Budúci kupujúci ako nájomca uzavreli dňa 
2.1.2010 nájomnú zmluvu (ďalej len „Nájomná zmluva“), na základe ktorej Budúci 
predávajúci prenajal Budúcemu kupujúcemu osobný počítač zn. IBM, typ: ____, 
výrobné číslo:_______ na dobu 2. rokov odo dňa uzatvorenia Nájomnej zmluvy 
a Budúci kupujúci sa na základe Nájomnej zmluvy zaviazal platiť mesačné nájomné 
vo výške 50,- Eur. Nájomná zmluva je prílohou č. 1 tejto Zmluvy. 

 
Čl. III 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy o kúpe prenajatej veci (ďalej len „Zmluva“) je záväzok 
Budúceho predávajúceho predať Budúcemu kupujúcemu osobný počítač, ktorý je 
predmetom nájmu z Nájomnej zmluvy v deň nasledujúci po dni, ktorým Nájomná 
zmluva zanikne, t.j. 3.1.2011.  
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Čl. IV  
Právo na uplatnenie kúpy predmetu nájmu 

 
1. Budúci kupujúci je oprávnený uplatniť právo na kúpu prenajatej veci najskôr dňa 

3.1.2010 a najneskôr dňa 15.1.2011. Na skôr alebo neskôr uplatnené právo kúpy 
prenajatej veci sa neprihliada, ibaže by sa Zmluvné strany dohodli inak.  

2. Budúci kupujúci si uplatní právo na kúpu prenajatej veci u Budúceho 
predávajúceho písomným oznámením. Písomné oznámenie má účinky uplatnenia 
práva na kúpu prenajatej veci dňom jeho doručenia Budúcemu predávajúcemu. 

3. Po 15.1.2009 je Budúci predávajúci oprávnený predmet Nájomnej zmluvy scudziť 
tretej osobe alebo uzavrieť na predmet Nájomnej zmluvy novú nájomnú zmluvu 
s treťou osobou.  

4. Budúci predávajúci a Budúci kupujúci sa dohodli na kúpnej cene 1,- Sk. Predmet 
kúpy (predmet Nájomnej zmluvy) si vyzdvihne Budúci kupujúci u Budúceho 
predávajúceho. Kúpnu cenu zaplatí Budúci kupujúci k rukám Budúceho 
predávajúceho pri preberaní predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy. 

 
Čl. V 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Vzťahy Zmluvných strán, ktoré Zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných predpisov Slovenskej 
republiky. 

2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. 
3. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 

zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými 
stranami. 

4. Účastníci podpisom tejto Zmluvy zároveň potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie 
je ničím obmedzená a sú plne spôsobilí na právne úkony. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, 
táto bola spísaná na základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným 
vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že zmluvu neuzatvárajú v tiesni 
ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje 
podpisy. 

6. Táto Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 
originálu. 

 
 
V  .........................dňa........................ 
 
 
 
 
 
_____________________                                                    ____________________ 
 
       Budúci kupujúci          Budúci predávajúci 
 

 


