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Dohoda o rezervácii pozemku
uzatvorená medzi:
l. Homeville s.r.o.
so sídlom Černyševského č.23, 851 01 Bratislava
zastúpená JUDr.Emíliou Balogovou, konateľkou
zástupca pre technické veci : Ing.Karol Kovács, e-mail: info@atelierps.sk
zástupca pre právne veci : JUDr.Emília Balogová, e-mail: sea-ak@stonline.sk
IČO: 46 236 562
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd. Sro vl.č. 74142/B
Bankové spojenie : ČSOB a.s.
Číslo účtu :4019779518/7500
E-mail:sea-ak@stonline.sk
( ďalej len „ investor “ )
2. Meno a priezvisko : .....................................
Rodné priezvisko : .......................................
Dátum narodenia : .......................................
Rodné číslo : ..............................................
Bydlisko : ....................................................
E-mail:.........................................................
a manželka
Meno a priezvisko : .....................................
Rodné priezvisko : .......................................
Dátum narodenia : .......................................
Rodné číslo : ..............................................
Bydlisko : ....................................................
E-mail:.........................................................
( ďalej len „ záujemca “ )
za týchto podmienok:

1. Investor realizuje projekt výstavby inž.sietí a komunikácie pre IBV v lokalite „IBV
„Obytný komplex, Pred jarkami Veľká Lúka“ (ďalej len „Projekt“).
2. Záujemca týmto potvrdzuje rezerváciu – záujem o kúpu pozemku pre výstavbu
- samostatne stojaceho rodinného domu – pozemok č. ..........
za kúpnu cenu vo výške .......,- eur/m2.
3. Investor sa zaväzuje na základe podmienok dohodnutých v tejto rezervačnej dohode a
všeob.podmienok k dohode o rezervácii rezervovať záujemcovi pozemok tak, aby mal
záujemca možnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu.
4. Za účelom rezervácie pozemku sa záujemca zaväzuje zaplatiť rezervačný poplatok vo výške 2.500,- eur (ďalej len „rezervačný poplatok“), ktorým záujemca záväzne potvrdzuje
záujem o kúpu pozemku.
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5. Záujemca sa zaväzuje uhradiť rezervačný poplatok do 3-och pracovných dní odo dňa
podpísania tejto dohody prevodom na účet investora :
Bankové spojenie : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 4019779518/7500
6. Súčasťou tejto dohody sú Všeobecné podmienky rezervácie.
7. Táto dohoda nadobúda právoplatnosť dňom podpísania všetkými účastníkmi dohody a
účinnosť dňom zaplatenia rezervačného poplatku podľa tejto dohody.
8. Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých po jednom
obdrží každý účastník dohody.
9. Táto dohoda obsahuje úplnú dohodu účastníkov dohody vo veci predmetu tejto dohody a
nahrádza všetky ostatné písomné alebo ústne dohody učinené vo veci predmetu tejto
dohody.
10. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto dohody možno robiť len písomne, formou dodatku
k dohode, ktorý musí byť odsúhlasený obidvomi účastníkmi dohody.

Účastníci dohody prehlasujú, že dohodu uzatvorili slobodne a dobrovoľne, s vedomím
vážnosti právneho úkonu, že obsah dohody im je jasný a zrozumiteľný, zmluvná voľnosť nie
je obmedzená, na znak čoho dohodu vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa ..........

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

Investor:

Záujemca:

..............................................
Homeville s.r.o.
JUDr.Emília Balogová, konateľka

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

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

