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ZMLUVA O KÚPE DLHOPISOV 
(uzatvorená podľa ust. §30 a nasl. zák. č. 566/2001 Z.z.) 

Čl. I. Zmluvné strany 

Predávajúci – emitent 
Obchodné meno: NELL KAPITAL s.r.o.,  
Sídlo: Dunajská 4, 811 08 Bratislava 
IČO: 47147946 
LEI kód: 097900CAKA0000112204 
IBAN: SK12 7500 0000 0040 1806 2646 
Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I. 
Oddiel:  Sro 
Vložka č.:  89241/B 
 
na strane jednej a 

Kupujúci 

Meno a priezvisko  

Adresa trvalého pobyty  

Dátum narodenia  

Rodné číslo  

 (ak je kupujúci fyzická osoba) 

Obchodné meno alebo názov  

Sídlo  

Identifikačné číslo  

LEI kód  

 (ak je kupujúci právnická osoba) 

IBAN  

Číslo účtu majiteľa cenných papierov  

Centrálny depozitár  

na strane druhej spolu uzatvárajú zmluvu o kúpe dlhopisov a to predovšetkým na základe ustanovenia 

§30 a nasl. zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a na základe zákona č. 

513/1991 Zb. (obchodný zákonník) s nasledovným obsahom. 
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Čl. II. Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa nasledovných dlhopisov, ktoré emitoval predávajúci – emitent (ďalej 

aj „predmet kúpy“) . 

Názov dlhopisu NELL KAPITAL  Q4 2022 

Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR (slovom: TISÍC EUR) 

ISIN SK4000022281 

Forma dlhopisu Na doručiteľa 

Podoba dlhopisu Zaknihovaný dlhopis 

Počet kupovaných dlhopisov  

Celková cena kupovaných dlhopisov   

2. Predmetom tejto zmluvy je aj úhrada celkovej ceny kupovaných dlhopisov kupujúcim v prospech 

bankového účtu predávajúceho za podmienok ďalej uvedených v tejto zmluve. 

Čl. III. Emisné podmienky 
Kupujúci berie na vedomie, že emisné podmienky viažuce sa ku predmetu kúpy sú uverejnené na webovej 

stránke predávajúceho uvedenej v záhlaví tejto zmluvy a kúpu dlhopisov podľa tejto zmluvy sa stane 

uvedenými emisnými podmienkami viazaný. 

Čl. IV. Splatnosť ceny a podmienky úhrady 
1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť celkovú cenu kupovaných dlhopisov bankovým prevodom v prospech 

bankového účtu predávajúceho uvedeného v Čl. I. tejto zmluvy a to v lehote 3 pracovných dní od 

uzatvorenia tejto zmluvy.  

2. Predávajúci sa zaväzuje zadať príkaz na registráciu prevodu dlhopisov špecifikovaných v Čl. II. tejto 

zmluvy v tej istej lehote podľa predchádzajúceho odseku, s výnimkou prípadu podľa nasledujúceho 

odseku. 

3. V prípade, že kupujúci kupuje aspoň 10 dlhopisov, predávajúci má právo počkať so zadaním príkazu 

na registráciu prevodu dlhopisov až do momentu zaplatenia kúpnej ceny. V takom prípade 

predávajúcemu začne lehota podľa odseku 2 plynúť až dňom pripísania kúpnej ceny v prospech jeho 

bankového účtu. 

4. Ak kupujúci kupuje aspoň 10 dlhopisov, tak má právo uhradiť kúpnu cenu len za časť kupovaných 

dlhopisov a s úhradou zvyšnej časti počkať, kým mu bude uhradená časť dlhopisov zaregistrovaná 

v jeho účte majiteľa cenných papierov. Ustanovenia ods. 2 a 3 tohto článku sa použijú primerane. 

5. Kupujúci je povinný uhradiť celkovú cenu kupovaných dlhopisov prevodom z bankového účtu, ktorý 

uviedol v Čl. I. tejto zmluvy, inak predávajúci nebude povinnosť úhrady celkovej cenu kupovaných 

dlhopisov považovať za splnenú. Predávajúci bude akékoľvek príjmy v prospech svojho bankového 

účtu, ku ktorým nebude evidovať riadne uzatvorenú kúpnu zmluvu (resp. iný právny titul) považovať 

za plnenie bez právneho dôvodu (v zmysle §451 zák. č. 40/1964 Zb.). 

6. V prípade, že si ktorákoľvek zmluvná strana nesplní svoje povinnosti uvedené v tomto článku, bude 

takéto nesplnenie považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a dotknutej zmluvnej 
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strane vznikne právo od tejto zmluvy odstúpiť. Právo na náhradu škody prípadným odstúpením od 

zmluvy nie je dotknuté. 

Čl. V. Doručovanie písomností 
Doručovanie písomností podľa tejto zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami emisných podmienok (Čl. 

III. zmluvy). 

Čl. VI. Záverečné ustanovenia 
1. V prípade, že kupujúci podľa tejto zmluvy je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní tejto zmluvy nekoná v 

rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, aplikuje sa na vzťah 

medzi kupujúcim a predávajúcim založený touto zmluvou zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) 

v znení neskorších predpisov. 

2. V ostatných prípadoch sa aplikuje na vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim založený touto zmluvou 

zákon č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. 

3. Pre prípad akýchkoľvek prípadných sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy si zmluvné strany vyberajú pre 

ich riešenie právny poriadok Slovenskej Republiky. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu uzatvárajú v písomnej forme. Túto zmluvu je možné meniť 

len uzatvorením písomného dodatku. Od tejto zmluvy je možné odstúpiť len písomne. 

5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, obe majú povahu originálu, po jednom dostane každá 

zmluvná strana. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, ich prejav vôle je slobodný 

a vážny, ich spôsobilosť vstúpiť do vzťahu reprezentovaného touto zmluvou nie je nijako obmedzená 

a na znak uvedeného ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V ............................................... dňa ........................... 

 

 

 

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

Kupujúci      Predávajúci 
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