
 Číslo poradia:  

 

 
SPRÁVA 

pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, konané 

dňa 09.01.2014 
 

 
 

K bodu programu: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytov pre účely nájomného 

bývania v nehnuteľnosti č.s. 1871 („Dominanta“), zmena a doplnenie 

uznesenia Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš  č. 2 zo dňa 7. marca 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Materiál obsahuje:  

1. Návrh na uznesenie  

2. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve 

o budúcej kúpnej zmluve  

3. Návrh kúpnej zmluvy 

4. Dôvodovú správu 

5. Prílohy 1-2  

 bytovej 

  

                                                                                                                                      

Spracovateľ: 

Mgr. Anna Iľanovská 

Mgr. Miroslav Kašák 

Ing. Miloš Berník 

 

 

Predkladá:  Podpis predkladateľa  

Ing. Miloš Berník  

vedúci oddelenia investícií MsÚ   

 

 

prizvaní : 

Mgr. Miroslav Kašák, útvar ŠFRB 

Mgr. Anna Iľanovská, vedúca útvaru právnych služieb MsÚ 

 

                                                                                             

Počet strán:  

Počet výtlačkov: 40 

V Liptovskom Mikuláši  02.01.2014 

 

 

 



 

Návrh na uznesenie 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa  09.01.2014 

 

 

K bodu programu :  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytov pre účely nájomného bývania 

v nehnuteľnosti č. s. 1871 („Dominanta“), zmena a doplnenie uznesenia 

Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš  č. 28 zo dňa 7. marca 2013 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši 

 

 

I. k o n š t a t u j e, že: 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši uznesením č. 28/2013 zo dňa 7. marca 2013 

schválilo uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na nadobudnutie nehnuteľností v k. ú. 

Liptovský Mikuláš – medzi spoločnosťou STRATEGIC SERVICES, s r.o.,  sídlo osloboditeľov 

251, Batizovce, 05935, IČO: 31380883 ako budúcim predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš 

ako budúcim kupujúcim, a to 47 bytových jednotiek, ktoré sa budú nachádzať po rekonštrukcii 

v objekte bývalej posádkovej ubytovne, súpisné číslo 1871/2 na Hviezdoslavovej ulici  

v Liptovskom Mikuláši, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku č. parcely C KN 1715/2 o výmere 1240 m
2
 zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaných na LV č. 6197 v k. ú. Liptovský Mikuláš a uložilo vedúcemu odd. investícií 

vypracovať a predložiť žiadosti o úver zo ŠFRB a o dotáciu z MDVaRR SR na financovanie kúpy 

47 bytov v bytovom dome na Hviezdoslavovej ul. č. 1871/2 v termíne do 28.02.2014, 

V rozpočte na rok 2014 je schválené : 

Evidovanie a použitie finančných prostriedkov zo ŠFRB a MDVRR SR v zmysle platných 

právnych predpisov v predpokladanej výške : 

ŠFRB úver   v sume   925 070,00 EUR 

Dotácia MDVRR SR      v sume  616 710,00 EUR 

Vyčlenenie finančných prostriedkov – vlastné zdroje na kúpu 

a) 47 b.j. – vlastné zdroje vo výške 10,70 EUR 

b) spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parc. č. KN C 1715/2 v k.ú. Liptovský 

Mikuláš  za kúpnu cenu 1 EUR s DPH 

c) finančné prostriedky na mesačné splátky úveru zo ŠFRB 2 340,00 EUR mesačne v rámci 

rozpočtu na r. 2014 - 14 040 eur a na ďalšie roky ( 40 rokov ) vyčleňovať finančné prostriedky na 

mesačné splátky úveru podľa uzavretej zmluvy je predpokladaná suma 28 080,00 EUR/rok. 

 

II. s c h v a ľ u j e: 

A) 

1. Dodatok č. 1 k   Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov v bytovom dome uzavretej dňa 

24.04.2013 medzi spoločnosťou STRATEGIC SERVICES, s r.o.,  sídlo osloboditeľov 251, 

Batizovce, 05935, IČO: 31 380 883 ako budúcim predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš ako 

budúcim kupujúcim, uzavretý  medzi zmluvnými stranami Finance development s.r.o., Koceľova 

15, Bratislava 821 08, IČO: 43 789 528, ako budúcim predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš 

ako budúcim kupujúcim, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

2. Kúpnu zmluvu uzavretú medzi zmluvnými stranami Finance development s.r.o., Koceľova 15, 

Bratislava 821 08, IČO: 43 789 528, ako predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš ako budúcim 

kupujúcim.  



 

B) 

            Spôsob financovania kúpy 47 b.j. v členení 

a) úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60% z obstarávacej ceny čo predstavuje   

925 070,00 EUR 

b) dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR vo výške 40% z obstarávacej ceny čo  

predstavuje 616 710,00 EUR 

            c)  vlastné prostriedky na dofinancovanie kúpy 47 b.j. vo výške 10,70 EUR 

     1.   Predloženie žiadosti o poskytnutie úveru v zmysle bodu Ba./ tohto uznesenia z prostriedkov 

Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60% OC v r.2014 podľa podmienok stanovených 

všeobecne záväznými právnymi predpismi na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a Dodatku 

č.1 na Okresný úrad Žilina 

    2.     Predloženie žiadosti o dotáciu v zmysle bodu Bb./ tohto uznesenia z prostriedkov Ministerstva 

dopravy, výstavby a RR SR vo výške 40% OC v r.2014 na základe zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve a Dodatku č.1 na Okresný úrad Žilina 

    3.   Ručenie za úver, ktorý bude poskytnutý ŠFRB nehnuteľnosťami v hodnote min. 1,3 násobku 

požadovaného úveru – Administratívna budova Mestského úradu Lipt. Mikuláš, s.č. 1989 

nachádzajúca sa na pozemku parc.č. KN C 568/2 o výmere 3968 m2 a priľahlé pozemky KN C 

parc. č. 568/1 a 6564/1, zapísane na LV č. 4401 v k.ú. Liptovský Mikuláš, ktorých hodnota 

stanovená znaleckým posudkom č. /2014  je .... eur   

    4.      Dodržanie nájomného charakteru bytov po dobu lehoty splatnosti úveru ŠFRB, najmenej však po 

dobu 30 rokov 

   5.      Pri nájme bytov dodržanie ustanovenia osobitného predpisu § 22 zákona č.443/2010 Z.z. v platnom 

znení 

   6.       Návrh kúpnej zmluvy na kúpu 47 b.j., ktorá je prílohou tohto uznesenia               

 

III. mení: 

 

       V schvaľovacej časti uznesenia č. 28/2013 zo dňa 07.03.2013: 

1. V bode 1. sa podlahová plocha najmenej „ 1784,48 m
2
"  nahrádza plochou 

 
 „ 1749,11 m

2
". 

2. Text v bode 2. sa nahrádza nasledovným znením:  

„Kúpna cena  za 1m
2
 skolaudovaného bytu v štandarde podľa prílohy tejto zmluvy je stanovená na 

881,47 € vrátane DPH.  Celková kúpna cena za odplatný prevod vlastníckeho práva  k  47-mim 

bytom je dohodnutá na 1 541 790,70 EUR ( slovom  jeden milión päťstoštyridsaťjeden tisíc 

sedemstodeväťdesiat Eur sedemdesiat centov ) vrátane DPH." 

3. V bode 6. písm. c) sa   „70%"  nahrádza „60%" . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh 

Dodatok č. 1  

K Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov v bytovom dome  č. 167/2013/PRÁV. 

uzavretej dňa 24.04.2013 medzi spoločnosťou STRATEGIC SERVICES, s r.o.,  sídlo osloboditeľov 

251, Batizovce, 05935, IČO: 31 380 883 ako budúcim predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš ako 

budúcim kupujúcim 

 

 

Zmluvné strany: 

Budúci predávajúci: Finance development s.r.o. 
Sídlo:  Koceľova 15, Bratislava 821 08 

IČO:  43 789 528  

Zapísaný:  ORSR Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo:  48755/B 

Zastúpený: Jana Havránková, konateľ 

(Ďalej iba „budúci predávajúci“)  

a 

Budúci kupujúci : Mesto Liptovský Mikuláš 
Sídlo:  Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42 

IČO:  00315524 

Zastúpený: MUDr. Alexandar Slafkovský, primátor mesta 

(Ďalej iba „budúci kupujúci“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 ( ďalej len „dodatok“ ) k Zmluve o budúcej kúpnej 

zmluve na kúpu bytov v bytovom dome  č. 167/2013/PRÁV. uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 

24.04.2013 1 ( ďalej len „Zmluva“): 

 

Článok I 

1. V článku II. bod 5.  Zmluvy sa „70 %" nahrádza „60 %"   

 a                                              „30 %" sa nahrádza „40 %".  

2. V článku III. bod 1.  Zmluvy sa výmera  „1784,48  m
2
" nahrádza výmerou 

 
 „1749,11 m

2
". 

3. V článku III. bod 4.  Zmluvy sa „70 %" nahrádza „60 %" . 

4. V článku III. bod 6.  Zmluvy sa suma  „864,- € " nahrádza sumou „881,47 € 

5. V článku III. bod 7.  Zmluvy sa slovo  „predbežne"  vypúšťa. 

6. V článku III. bod 8.  Zmluvy sa slová v zátvorke „ a pivnica"  vypúšťajú. 

7. V článku III. bod 8.  Zmluvy sa za poslednú vetu dopĺňa text: „Byt č. 2.01  nachádzajúci sa na II. 

poschodí o podlahovej ploche 44,7 m
2 

bude mať bezbariérové vstupy.  K 47 bytovým jednotkám patria 

spoločné zariadenia domu:  kočikáreň,  sklad bicyklov o výmere  36,56 m
2
  a  klubovňa o  výmere  

35,34 m
2 
, nachádzajúce sa na prízemí bytového domu." 

8. V článku III. bod 9.  Zmluvy sa dopĺňa text: „ Budúci predávajúci zriadi v prospech budúceho 

kupujúceho bezodplatné a časovo neobmedzené právo zodpovedajúce vecnému bremenu spočívajúce 

v práve prechodu pešo a motorovými vozidlami cez priľahlý pozemok parc. č. KN C 1715/7 o výmere 

1548 m
2
. 

9.  V texte Zmluvy sa zákon:  „č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších 

právnych predpisov"  nahrádza zákonom  „č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania" . 

  

Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia.  

 

Článok II. 

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov a to len po vzájomnom súhlase 

oboch zmluvných strán. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom budúci kupujúci obdrží 2 rovnopisy a budúci 

predávajúci obdrží 1 rovnopis tejto zmluvy. 

6. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou, sa spravujú ustanoveniami Obchodného  zákonníka 

(zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení 



neskorších predpisov) príp. ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, 

neúčinným alebo nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie 

je dotknutý ostatný obsah zmluvy. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou dotknuté 

ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojim 

významom a účelom najbližšie. 

9. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a ak k podpisu zmluvy 

nedôjde oboma zmluvnými stranami v jeden deň, tak dňom platnosti zmluvy je deň, kedy ju podpíše 

zmluvná strana ako posledná. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

na webovom sídle budúceho kupujúceho.  

11. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že je prejavom ich slobodnej 

a vážnej vôle a že jej obsah  je v súlade s ich súčasnými zámermi a dohodami, že túto zmluvu nepodpísali 

v tiesni a za nevýhodných podmienok na znak čoho ju osobne podpisujú. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, 

že sú spôsobilé na právne úkony a že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú 

dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon má predpísanú formu. 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa                                                       V Liptovskom Mikuláši, dňa 

 

  Za budúceho predávajúceho                  Za budúceho kupujúceho 

 

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

        Jana Havránková                                                                    MUDr. Alexander Slafkovský 

      konateľ spoločnosti                                                                             primátor mesta 

v zastúpení Ing. Daniel Lančarič na základe 

generálnej plnej moci udelenej dňa 17.12.2013 

 

 
 
 

Návrh  

Kúpna zmluva 

I. 
Zmluvné strany: 

Predávajúci: Finance development s.r.o. 

Sídlo:  Koceľova 15, Bratislava 821 08 

IČO:  43 789 528  

Zapísaný:  ORSR Bratislava, oddiel: Sro, Vložka číslo:  48755/B 

Zastúpený: Jana Havránková, konateľ 

Bankove spojenie :  Slovenská záručná a rozvojová banka : 114243/3000 

Ďalej iba „ predávajúci“  

a 

Kupujúci : Mesto Liptovský Mikuláš 
Sídlo:  Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42 

IČO:  00315524 

Zastúpený: MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta 

Ďalej iba „ kupujúci“ 

 

II. 

Predmet právneho vzťahu  
 

Predávajúci je výlučný vlastníkom nasledovných nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva číslo 6197 pre k.ú. 

Liptovský Mikuláš, vedených Okresným úradom Liptovský Mikuláš katastrálnym odborom, nachádzajúcich sa v obci 

Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš a to :  

bytu č.  1 nachádzajúcom sa na  1 poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
. 



Prevodca je tiež v podiele ………. podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení 

domu a pozemku zastavaného domom. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 1 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.1 pozostáva z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je ….,00m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stúpačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č. 2 nachádzajúcom sa na  1 poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele … podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 2 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu ….. 

Byt č.2 pozostáva z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je ….m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  3 nachádzajúcom sa na  1 poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele ….. podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 3 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu ….. 

Byt č.3 pozostáva z …. obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …..m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  4 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele … podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 4 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu ….. 

Byt č.4 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …..m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 



potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  5 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …. podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 5 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu ….. 

Byt č.5 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …..m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  6 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele … podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 6 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu ….. 

Byt č.6 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …..m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt. 

 

bytu č.  7 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …. podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 7 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …... 

Byt č.7 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je ….m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  



 

bytu č.  8 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele … podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 8 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu ….. 

Byt č.8 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …..m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  9 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 9 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.9 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.10 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 10určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.10 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  11 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 11 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 



Byt č.11 pozostáva z …obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  12 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 12 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.12 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  13 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 13 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.13 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  14 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 14 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.14 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 



a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  16 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 16 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.16 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  17 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 17 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.17 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  18 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 18 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.18 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 



bytu č.  19 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 19 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.19 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  20 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 20 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.20 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  21 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 21 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.21 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  22 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 22 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 



Byt č.22 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  23 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 23 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.23 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  24 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 24 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.24 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č. 25 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 25 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.25 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 



a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  26 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 26 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.26 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  27 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 27 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.27 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  28 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č.28 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.28 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 



bytu č.  29 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 29 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.29 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  30 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 30 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.30 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  31 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 31 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.31 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  32 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 32 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 



Byt č.32 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  33 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 33 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.33 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  34 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 34 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.34 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  35 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 35 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.35 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 



a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt. 

 

bytu č.  36 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 36 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.36 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  37 nachádzajúcom sa na  …poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 37 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.37 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  38 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 38 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.38 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 



bytu č.  39 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 39 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.39 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  40 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 40 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.40 pozostáva z …obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  41 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 41 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.41 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  42 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č.42 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 



Byt č.42 pozostáva z …obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  43 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 43 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.43 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  44 nachádzajúcom sa na  …poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 44 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.44 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  45 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 45 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.45 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 



a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt. 

 

bytu č.  46 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na 

ulici Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  

- zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku je pre byt č. 46 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.46 pozostáva z …obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a 

WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a 

batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek , uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a 

internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane 

zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

bytu č.  47 nachádzajúcom sa na  … poschodí polyfunkčného objektu / bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 

Hviezdoslavova v obci Liptovský Mikuláš, súpisné číslo 1871, postaveného na parcele reg “C” číslo 1715/2  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
 

Prevodca je tiež v podiele …podielovým spoluvlastníkom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu 

a pozemku zastavaného domom.. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu a na pozemku je pre byt č. 47 určený veľkosťou spoluvlastníckeho podielu …. 

Byt č.47 pozostáva z … obytnej miestnosti a príslušenstva, Príslušenstvom bytu je chodba, kuchyňa, kúpeľňa a WC. 

Celková výmera podlahovej plochy bytu je …m2.  

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to elektrický  sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka rozvody satelitného 

a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v 

každej miestnosti, elektrický sporák s rúrou. 

 

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu vrátane zárubní 

a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými  poistkami  pre byt.  

 

III. 

Obsah právneho vzťahu a kúpna cena 

 

 

Predávajúci na základe tejto zmluvy prevádza predmet prevodu podľa čl.II tejto zmluvy v celosti na nadobúdateľa 

a ten ho do svojho výlučného vlastníctva v celosti kupuje, tak ako je vymedzený vo všetkých odsekoch članku II tejto 

zmluvy spolu s prislúchajúcimi spoluvlastníckymi podielmi na zastavanom pozemku, technických rozvodoch 

uvedených v čl IV.ods.3. 

 

Celková kúpna cena za odplatný prevod vlastníckeho práva  k 47-mim vyššie uvedeným bytom, prisluchajúcim 

spoluvlastnickým podielom na spoločných zariadeniach a spoločných častiach bytového domu ako aj 

spoluvlastníckym podielom k zastavanému pozemku je 1.541.790,70 EUR ( slovom  jeden milión 

päťstoštyridsaťjeden tisíc sedemstodeväťdesiat Eur sedemdesiat centov ) vrátane DPH, teda 881,47 Eur /m2 vrátane 

DPH. Kúpna cenu bude uhradená na účet predávajúceho vedený v  Slovenská záručná a rozvojová banka : 

114243/3000 a v dvoch tranžiach. Prvá časť kúpnej ceny vo výške 60% bude uhradená kupujúcim po schválení a 

získaní finančných prostriedkov z úveru na financovanie kúpy predmetu prevodu podľa tejto zmluvy zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania. Druhá časť kúpnej ceny vo výške 40% bude uhradená z dotácie Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR a to bezodkladne po jej získaní kupujúcim.  



Zmluvné strany dohodli, že bezodkladne po uhradení celej kúpnej ceny doloží predávajúci kupujúcemu súhlas 

Slovenskej záručnej a rozvojovej banky ako záložného veriteľa, ktorého záložné právo spočíva na predmete prevodu 

podľa tejto zmluvy s výmazom záložného práva.  

 

 

IV. 

Popis spoločných častí a spoločných zariadení 

 

 

 S vlastníctvom každého jednotlivého bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu 

v podieloch uvedených vyššie .  

Spoločnými časťami domu sú časti domu nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené pre spoločné 

užívanie, a to: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné a zvislé 

nosné konštrukcie a izolačné konštrukcie, ďalej spoločná kočikáreň - sklad byciklov a zhromaždovacia miestnosť .  

 

Spoločnými zariadeniami domu sú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a 

to: výťahy, spoločné TV antény, bleskozvody, vodovodné prípojky, teplonosné, kanalizačné, elektrické a telefónne 

rozvody, vzduchotechnika, domová vybavenosť, telekomunikačná miestnosť, spoločné prízemné priestory.  

 

 

Príslušenstvom domu sú: kanalizačná a vodovodná šachta.  

 

 

V. 

Výkon správy 

 

Prevodca oboznámil nadobúdateľa, že správu domu, v ktorom sa predmet prevodu nachádza, vykonáva správca 

………………………… na základe zmluvy o výkone správy. 

 

Nadobúdateľ vyhlasuje, že súčasne s uzavretím tejto zmluvy pristupuje k zmluve o výkone správy uvedenej v bode 1 

tohto článku.  

 

VI. 

Záverečné ustanovenia a zriadenie vecného bremena 

 

Táto zmluva o prevode vlastníctva bytu je platná odo dňa, kedy sa zmluvné strany dohodnú na celom jej obsahu, čo 

vyjadria pripojením svojich podpisov pod text zmluvy. Podpisom sa stáva zmluva pre obe strany záväzná. Vlastnícke 

právo k bytu prechádza na nadobúdateľa právoplatným rozhodnutím príslušneho Okresného úradu katastralneho 

odboru o povolení vkladu. 

 

Zmluvné strany dohodli, že predávajúci zriadi v prospech kupujúceho ako vlastníka každého zo 47 bytov bezplatné 

vecné bremeno – právo prechodu a prejazdu motorovými vozidlami k parcele reg”C” č. 1715/7 –zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 1548m2 v k.ú. Liptovský Mikuláš ktorá je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho.   

Zmluvné strany týmto prehlasujú a berú na vedomie, že sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané odo dňa podpisu tejto 

zmluvy. Predávajúci nie je oprávnený odo dňa podpisu tejto zmluvy byt ďalej prenajímať, scudziť, založiť alebo inak 

s ním nakladať tak, že by zabránili povoleniu vkladu do katastra nehnuteľností. Taký právny úkon je oboma stranami 

považovaný za neplatný od začiatku. 

 

Nebezpečenstvo škody na predmete prevodu prechádza na nadobúdateľa ku dňu prechodu vlastníckeho práva na 

nadobúdateľa. 

Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú  známe  také závady a  poškodenia  bytu, jeho vybavenia, spoločných  častí,   

spoločných  zariadení  a  príslušenstva  domu,  na  ktoré  by   mal   kupujúceho  osobitne upozorniť. Predávajúci sa 

zaväzuje, že až do povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho  nebude 

s predmetom tejto zmluvy právne ani fakticky nakladať. 

Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísania  obidvoma  zmluvnými  stranami  a účinnosť  dňom 

nasledujúcim po dni  zverejnenia  tejto  zmluvy  na  webovom   sídle   predávajúceho.  Vecne –   právne  účinky  

zmluvy  nastanú  dňom  právoplatnosti rozhodnutia o vklade   vlastníckeho práva  do  katastra  nehnuteľností.  Týmto  

dňom  prejde   z  predávajúceho  na  kupujúceho   vlastnícke   právo k nehnuteľnostiam, prevádzaných touto  



zmluvou, so všetkými právami a povinnosťami. Od toho dňa  je kupujúci povinný znášať na prevádzanú nehnuteľnosť 

pripadajúce dane, dávky a iné poplatky, ako i iné povinnosti špecifikované touto zmluvou alebo právnymi predpismi. 

Vlastnícke právo k prevádzaným nehnuteľnostiam v zmysle tejto zmluvy prechádza na nadobúdateľa vkladom do 

katastra nehnuteľností. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva podajú zmluvné 

strany spoločne bezodkladne po podpise tejto zmluvy. Správny poplatok spojený s povolením vkladu vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností zaplatí predávajúci. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, že bola spísaná na základe ich pravej a slobodnej vôle, nebola 

dojednaná v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená čo osvedčujú 

pripojením svojich podpisov pod zmluvu. 

 

Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s nehnuteľnosťami nakladať, že právny úkon je urobený v predpísanej 

forme, že ich prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne určité a zrozumiteľné a že ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená čo osvedčujú pripojením svojich podpisov pod zmluvu. 

 

Zmluva bude vyhotovená v 8 vyhotoveniach, z ktorých predávajúci obdrží 2 vyhotovenie, kupujúci obdrží 4 

vyhotovenia a 2 vyhotovenia budú použité pre účely konania o povolení vkladu. Všetky vyhotovenia sú  rovnako 

platné. 

 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa ……..2014 

 

 

 

Predávajúci :  

Finance development, s.r.o. 

 

 

Kupujúci :  

Mesto Liptovský Mikulaš 

 
 
 
 
 
 
 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

 
 
V zmysle uznesenia č. 28/2013 zo dňa 07.03.2013 mesto Liptovský Mikuláš uzavrelo dňa 24.04.2013 

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov v bytovom dome  č. 167/2013/PRÁV. ( ďalej len 

„Zmluva")  so spoločnosťou STRATEGIC SERVICES, s r.o., ako budúcim predávajúcim  predmetom 

ktorej je kúpa 47 bytových jednotiek v nehnuteľnosti č. s. 1871 („Dominanta“) nachádzajúcej sa na 

Hviezdoslavovej ulici v Liptovskom Mikuláši na pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2  o výmere 1240 m
2 

,  
vrátane k nim prislúchajúcich spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu ako aj prislúchajúcich spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku 

pod stavbou a na technických rozvodoch vedúcich do objektu súp. č. 1871. Podľa článku IV. bod 3. písm. 

c) Zmluvy mohol budúci predávajúci postúpiť práva z tejto zmluvy na tretiu osobu ( fyzickú či právnickú 

osobu ), ktorá automaticky vstúpi do všetkých práv a povinností z tejto zmluvy (generálna sukcesia) 

v rozsahu tejto  zmluvy, za podmienky že prevedie výlučné vlastníctvo ku všetkým nehnuteľnostiam 

uvedeným v čl. I. ods. 1 najneskôr do doby vydania kolaudačného rozhodnutia na celý objekt súp. č. 1871 



aby osoba,  na ktorú bude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, bola totožná s osobou budúceho 

predávajúceho. K tejto skutočnosti, ako nám bolo oznámené listom zo dňa 22.08.2013 došlo a spoločnosť 

STRATEGIC SERVICES, s r.o. zmluvou o prevode práv a povinností previedla tieto na spoločnosť 

Finance development s.r.o., Koceľova 15, Bratislava 821 08, IČO:  43 789 528. Spoločnosť Finance 

development s.r.o. nám 19.12.2013 oznámila, že už je vlastníkom  nehnuteľností, ktoré sú predmetom 

Zmluvy a navrhla zmeny a doplnenia Zmluvy z dôvodu zníženia celkovej plochy predmetu kúpy na 

1749,11 m2,  nakoľko bolo potrebné vykonať nerovnosti stien a úpravy nevyhovujúceho povrchu pridaním 

dodatočnej sadrokartónovej konštrukcie po vypracovaní projektu. Zvýšenia dohodnutej kúpnej ceny na 

881,47 € vrátane DPH t.j. 1 541 790, 70 € a to jednak z už spomenutých vykonaných úprav, ako 

i vybudovania bezbariérových vstupov v byte číslo 2. 01, podľa projektovej dokumentácie, na základe 

požiadavky budúceho kupujúceho. Ďalej investor zabezpečil meranie a možnosť odpojenia každej bytovej 

jednotky zo spoločných priestorov, namiesto malometrážnej pivničnej kobky o výmere 1m2 poskytne k 

bytom veľkometrážnu kočikáreň, sklad bicyklov o výmere 36,55 m2 a zhromaždovaciu miestnosť o 

výmere 35,34 m2. Investor navrhuje zriadiť bezodplatné vecné bremeno právo prechodu a prejazdu v 

prospech budúceho kupujúceho na vedľajšom pozemku č. 1715/7 o výmere 1548 m2.  

Ďalšie navrhované zmeny vyplynuli v súvislosti so schválením zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. o Štátnom 

fonde rozvoja bývania, ktorým bol zrušený zákon NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 

bývania v znení neskorších právnych predpisov.  

Prílohou tejto správy je predbežný pracovný návrh kúpnej zmluvy, nakoľko v súčasnosti nie sú k dispozícii 

presné údaje, potrebné pre znenie zmluvy. Platný návrh kúpnej zmluvy s popisom jednotlivých bytov 

a určením veľkosti spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 

domu a na pozemku, na ktorom dom stojí, bude mestskému zastupiteľstvu doložený po jeho doručení 

predávajúcim po vyhotovení znaleckého posudku na bytový dom. 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       Príloha č. 1 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 

MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 7. marca 2013 číslo 28/2013 
K bodu:   Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytov pre účely nájomného  

                 bývania v nehnuteľnosti  č.s. 1871 („Dominanta“) 

 

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

 

  I.   s c h v a ľ u j e 

 
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na nadobudnutie nehnuteľnosti v k. ú. Liptovský Mikuláš – medzi 

spoločnosťou STRATEGIC SERVICES, s r.o., , sídlo osloboditeľov 251, Batizovce, 05935, IČO: 31380883 

ako budúcim predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš ako budúcim kupujúcim, a to 47 bytových jednotiek , 

ktoré sa budú nachádzať po rekonštrukcii v objekte bývalej posádkovej ubytovne, súpisné číslo 1871/2 na 

Hviezdoslavovej ulici  v Liptovskom Mikuláši, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku č. parcely C KN 1715/2 o výmere 1240m
2
 zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaných na LV č. 6197 v k. ú. Liptovský Mikuláš a to s nasledovnými podstatnými náležitosťami: 

1.Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bude záväzok zmluvných strán uzatvoriť kúpnu zmluvu 

o odplatnom prevode vlastníckeho práva k  47 bytovým jednotkám o celkovej podlahovej ploche najmenej 

1784,48  m
2
 vrátane k nim prislúchajúcich spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu ako aj prislúchajúcich spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku pod 

stavbou a na technických rozvodoch vedúcich do objektu súp.č. 1871 (ďalej len „Kúpna zmluva“). 



2.Kúpna cena  za 1m
2
 skolaudovaného bytu v štandarde podľa prílohy tejto zmluvy je stanovená na 864,- € 

vrátane DPH.  Celková kúpna cena za odplatný prevod vlastníckeho práva  k  47-mim bytom je predbežne 

dohodnutá na 1.541 790,70 EUR ( slovom  jeden milión päťstoštyridsaťjeden tisíc sedemstodeväťdesiat Eur 

sedemdesiat centov ) vrátane DPH. 

3. Celková kúpna cena za spoluvlastnícky podiel na zastavanom  pozemku nachádzajúcom sa pod objektom 

posádkovej ubytovne  je zmluvnými stranami dohodnutá na 1 EUR ( slovom  jeden EUR  ) vrátane DPH. 

4. Budúci predávajúci zhotoví byty v rekonštruovanom objekte podľa projektovej dokumentácie, vopred 

schválenej budúcim kupujúcim, ktorá bude spĺňať požiadavky uvedené v zákone NR SR č. 607/2003 Z. z. v 

znení neskorších predpisov o Štátnom fonde rozvoja bývania a zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 

rozvoj bývania  a o sociálnom bývaní v znení neskorších právnych predpisov a to v rozsahu v akom je budúci 

predávajúci zaviazaný podľa tejto zmluvy budúcemu kupujúcemu. Budúci predávajúci umožní budúcemu 

kupujúcemu vykonávať kontrolu stavebných prác  počas celej realizácie rekonštrukcie 47 bytových jednotiek. 

5. Rekonštrukciu objektu na bytový dom s polyfunkciou vykoná budúci predávajúci na vlastné náklady a na 

svoje vlastné nebezpečenstvo. Budúci predávajúci sa zaväzuje ukončiť rekonštrukciu 47 bytových jednotiek do 

konca roka 2013. 

6.Podmienkou za ktorej môže vyzvať budúci predávajúci budúceho kupujúceho na uzatvorenie tejto zmluvy je 

že :  

a) nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie a bude povolené užívanie predmetných 47  bytových 

jednotiek ako aj celej rekonštruovanej budovy a zároveň 

b) budúci kupujúci získa finančné zdroje z úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania na predmet prevodu podľa 

tejto zmluvy v rozsahu najmenej 70% z celkovej úhrnnej ceny. 

7. Mesto sa zaväzuje uzatvoriť Zmluvu o nájme 47 bytových jednotiek na dobu 3 rokov s budúcim 

predávajúcim v lehote najneskôr do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vydaného 

na celý rekonštruovaný objekt. 

Počas celej doby nájmu sa budúci kupujúci zaviaže uhrádzať nájomné v sume 26,- €/m
2 

/rok za byty obsadené 

podnájomcami a nájomné v sume 18,20 €/m
2
/rok za neobsadené byty. 

8. V prípade , že mesto získa úver zo ŠFRB , tak mesto uhradí budúcemu predávajúcemu sumu vo výške 

získaných prostriedkov z tohto úveru a to bezodkladne po pripísaní úverových prostriedkov na účet mesta 

a budúci predávajúci po pripísaní časti kúpnej ceny na svoj účet, prevedie predmet zmluvy bezodkladne do 

vlastníctva budúceho kupujúceho. 

V tomto prípade po uzavretí kúpnej zmluvy a po prevode vlastníctva k predmetu zmluvy mesto zriadi záložné 

právo v prospech budúceho predávajúceho na zostatok neuhradenej kúpnej ceny. 

9. V prípade, že mesto nezíska dotáciu z prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR a to ani opakovane v zmysle príslušných právnych predpisov, tak sa mesto na základe rozhodnutia 

mestského zastupiteľstva môže zaviazať - uhradiť zostatok kúpnej ceny z vlastných zdrojov, alebo na základe 

dohody s budúcim predávajúcim sa bude zostatok kúpnej ceny uhrádzať formou splátok najviac s lehotou 

splatnosti do 7 rokov. 

10. V prípade, ak mesto nezíska úver zo ŠFRB a ani dotáciu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR a to ani na základe opakovaných žiadostí, tak 

a) mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva môže predmet kúpy kúpiť z vlastných, resp. 

úverových zdrojov a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve stratí platnosť alebo, 

b) mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva a so súhlasom budúceho predávajúceho môže 

kúpiť predmet kúpy formou splátok s lehotou splatnosti najviac 30 rokov alebo, 

c) ak nedôjde ani k jednému prípadu uvedenému pod písm. a) alebo  b) tohto ustanovenia, Zmluva 

o budúcej kúpnej Zmluve a Zmluva o nájme 47 b.j. stratí platnosť  

11. Prípadné vzájomné práva a povinnosti, ktoré vyplynú v súvislosti s neuhradením  nesplatenej časti kúpnej 

ceny si zmluvné strany upravia samostatnou dohodou. 

12. Vlastnícke práva k parkovacím stániam si zmluvné strany vyriešia vzájomnou dohodou. 

13. Kúpna cena za spoluvlastnícky podiel na technických rozvodoch, a to: vodovodná prípojka, kanalizačná 

prípojka splašková, kanalizačná prípojka dažďová, vedúcich do objektu súp.č. 1871, nachádzajúcom sa na 

pozemku parc.č. C KN 1715/2 zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Liptovský Mikuláš, je zmluvnými stranami 

dohodnutá na 1 EUR (slovom jeden EUR) vrátane DPH. 

14. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že až do splatenia kúpnej ceny budúcim kupujúcim neprevedie 

pohľadávku, ktorú bude mať voči budúcemu kupujúcemu na predmet zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na tretiu 

osobu.  



 

 

 

II.   u k l a d á  
 

Ing. Milošovi Berníkovi, vedúcemu oddelenia investícií MsÚ   
vypracovať a predložiť žiadosti o úver zo ŠFRB a o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR na financovanie kúpy  47 bytov v bytovom dome na Hviezdoslavovej ul. č. 1871/2 . 

 

                                                                                                                          T:  28.02.2014 

 

 

III.   s p l n o m o c ň u j e 
 

MUDr. Alexandra Slafkovského, primátora mesta Liptovský Mikuláš  
k podpisu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytových jednotiek  v bytovom dome súp. č. 1871/2 

v Liptovskom Mikuláši a k nim prislúchajúcich spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu ako aj prislúchajúcich spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku pod 

stavbou č. parcely C KN 1715/2 o výmere 1240 m
2
 zastavané plochy a nádvoria v súlade so schválenými 

podstatnými podmienkami. 

 
 

                                                                               MUDr. Alexander Slafkovský 

                                                                                            primátor mesta  
 

 

 

                                                                                                                                                       Príloha č. 2 
 

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov v bytovom dome 

č. 167/2013/PRÁV. 
 

 

I. 

Zmluvné strany: 

Budúci predávajúci: STRATEGIC SERVICES, s.r.o. 
Sídlo:  Osloboditeľov 251, Batizovce, 059 35 

IČO:  31 380 883  

Zapísaný:  ORSR Prešov, oddiel: Sro, Vložka číslo:  22089/P 

Zastúpený: Tibor Bako, konateľ 

Ďalej iba „budúci predávajúci“  

a 

Budúci kupujúci : Mesto Liptovský Mikuláš 
Sídlo:  Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42 

IČO:  00315524 

Zastúpený: MUDr. Alexandar Slafkovský, primátor mesta 

Ďalej iba „budúci kupujúci“ 

 

II. 

Úvodné ustanovenia 
 

1.Budúci predávajúci týmto vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je oprávnený ako výlučný vlastník 

samostatne nakladať s nehnuteľnosťami zapísanými na liste vlastníctva číslo 6197 pre k.ú. Liptovský Mikuláš a to :  

-pozemkom parcela reg. „C“ číslo : 1715/2      - zastavané plochy a nádvoria o výmere  1240 m
2
, 

-pozemkom parcela reg. „C“ číslo : 1715/7     - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2395 m
2
, 

a budovou : posádková ubytovňa súpisné číslo 1871  postavenou na parcele reg. „C“ KN č.1715/2   - zastavané plochy 

a nádvoria  o výmere 1240 m
2
.  



Všetky tieto nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 6197  pre k. ú. Liptovský Mikuláš , obec Liptovský Mikuláš, okres 

Liptovský Mikuláš, zapísané  Správou  katastra Liptovský Mikuláš.  

2. Budúci predávajúci ponúkol budúcemu kupujúcemu možnosť nadobudnúť do vlastníctva 47  bytových jednotiek 

bežného štandardu v objekte bližšie vymedzenom v čl. I ods. 1 tejto zmluvy, na základe ktorej pripravuje 

rekonštrukciu vyššie uvedeného objektu - bývalej posádkovej ubytovne na Hviezdoslavovej ulici súp. č. 1871/2, v 

meste Liptovský Mikuláš. Budúci predávajúci deklaruje zámer vybudovať rekonštrukciou 67 bytových jednotiek v 

tomto objekte. Budúci predávajúci bude pri  rekonštrukcii postupovať v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 

607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) v znení neskorších právnych predpisov  a zákona 

NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania  a o sociálnom bývaní v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „Dotačný zákon“) v rozsahu v akom je zaviazaný podľa tejto zmluvy voči budúcemu kupujúcemu.  

3. Za podmienok ustanovených touto zmluvou deklaruje budúci kupujúci záväzok odkúpiť od budúceho 

predávajúceho 47 bytových jednotiek dohodnutého štandardu, vo vyššie uvedenom objekte,  rekonštruovaných  

v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov a Dotačného zákona. 

4. Prílohou k tejto zmluve je popis bytov, pôdorysy jednotlivých podlaží a vizualizácia objektu po rekonštrukcii, 

všetko v súlade s požiadavkami budúceho kupujúceho v rozsahu ktorému zodpovedá rozsah povinností zo strany 

budúceho predávajúceho voči budúcemu kupujúcemu.  

5. Budúci kupujúci na nadobudnutie bytov do svojho vlastníctva použije finančné prostriedky, ktoré získa zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania formou úveru až do výšky 70 % z celkovej úhrnnej ceny a do výšky 30 % z celkovej úhrnnej 

ceny z dotácií zo zdrojov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v súlade s platnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, alebo môže použiť iné verejné zdroje, či vlastné zdroje. 

III. 

Predmet zmluvy a kúpna cena 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť kúpnu zmluvu o odplatnom prevode vlastníckeho 

práva k  47 bytovým jednotkám o celkovej podlahovej ploche najmenej 1784,48  m
2
 vrátane k nim prislúchajúcich 

spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu ako aj prislúchajúcich 

spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku pod stavbou a na technických rozvodoch vedúcich do objektu 

súp. č. 1871  (ďalej len „Kúpna zmluva“) a to  najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia  písomnej výzvy 

druhou zmluvnou stranou, za podmienky kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v čl. III ods. 4. 

2. Zmluvné strany dohodli, že pre prípad, že budúci kupujúci nebude považovať splnenie podmienok čl. III ods. 4 za 

nevyhnutné, je oprávnený zaslať ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Budúci predávajúci môže takúto ponuku na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy akceptovať.  

3. Zmena parcelných čísel alebo nepatrný rozdiel v údajoch o výmere uvedený v tejto zmluve a skutočná výmera ku 

dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy nemá vplyv na platnosť tejto zmluvy. Budúci predávajúci sa zároveň zaväzuje 

zachovať celú výmeru pozemku, nachádzajúcu sa pod stavbou ako i priľahlého pozemku. Budúci kupujúci berie na 

vedomie, že v zmysle platných stavebných noriem je potrebné vybudovať ku 47 bytom, ktoré sú predmetom prevodu 

podľa kúpnej zmluvy, ktorá má byť uzatvorená na základe tejto zmluvy, parkovacie státia ktorých vybudovanie sa 

zaväzuje budúci kupujúci zrealizovať na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť na parcelách priľahlých 

k parcelám, ktoré sú predmetom budúceho prevodu podľa tejto zmluvy, ktoré sú v jeho výlučnom vlastníctve alebo ku 

ktorým právo zriadiť takéto parkovacie státia má alebo mať bude. Budúci predávajúci preberá záväzok vybudovať 

parkovacie státia v príslušnom počte, k ostatným bytom a administratívno-obchodným priestorom  na vlastnom 

pozemku, na vlastné náklady a zodpovednosť tak, aby boli splnené požiadavky príslušnej normy STN. 

4. Podmienkou za ktorej môže vyzvať budúci predávajúci budúceho kupujúceho na uzatvorenie tejto zmluvy je, že :  

a) nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie a bude povolené užívanie predmetných 47  bytových jednotiek 

ako aj celej rekonštruovanej budovy a zároveň 

b) budúci kupujúci získa finančné zdroje z úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania na predmet prevodu podľa tejto 

zmluvy v rozsahu najmenej 70% z celkovej úhrnnej ceny. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vzájomne bezodkladne informovať o všetkých podstatných skutočnostiach 

súvisiacich s čl. III ods. 4 písm. a) a b) a to najmä, že budúci kupujúci na výzvu budúceho predávajúceho oznámi stav 

žiadosti o úver a dotáciu na finančné krytie záväzkov budúceho kupujúceho z tejto zmluvy.  

6. Kúpnu cenu zmluvné strany dohodli nasledovne : cena  za 1m
2
 skolaudovaného bytu je stanovená na 864,- € 

vrátane DPH. Zmluvné strany dohodli, že úhrnná podlahová plocha bytov prevádzaných podľa budúcej kúpnej 

zmluvy, ktorá má byť uzatvorená na základe tejto zmluvy bude zodpovedať najmenej ploche uvedenej v článku  III. 

ods. 1 tejto zmluvy.  

7. Celková kúpna cena za odplatný prevod vlastníckeho práva  k 47-mim bytom je predbežne dohodnutá na 

1.541.790,70 EUR ( slovom  jeden milión päťstoštyridsaťjeden tisíc sedemstodeväťdesiat Eur sedemdesiat centov ) 

vrátane DPH. 

8. Byty budú pozostávať z obytných miestností a príslušenstva (chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, a pivnica), súčasťou 

každého bytu bude jeho vnútorné vybavenie ( elektrický sporák, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné telesá, 

potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem stupačiek , 

uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová schránka).  Budúci 



predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných 

služieb ( el. vrátnik ) a internetu, do každého zo 47 bytov. 

9. Celková kúpna cena za spoluvlastnícky podiel na zastavanom  pozemku nachádzajúcom sa pod objektom 

posádkovej ubytovne je zmluvnými stranami dohodnutá na 1 EUR ( slovom  jeden EUR  ) vrátane DPH. 

10. Kúpna cena za spoluvlastnícky podiel na technických rozvodoch a to: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka 

splašková, kanalizačná prípojka dažďová, vedúcich do objektu súp. č. 1871, nachádzajúcom sa na pozemku parc. č. C 

KN 1715/2 zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Liptovský Mikuláš,  je zmluvnými stranami dohodnutá na 1 EUR ( 

slovom  jeden EUR  ) vrátane DPH.  

11. Povinnosť zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu kupujúcim sa považuje za riadne a včas splnenú dňom pripísania 

dohodnutej sumy na účet predávajúceho.  

IV. 

Záväzky zmluvných strán 
1. Budúci predávajúci zhotoví byty v rekonštruovanom objekte podľa projektovej dokumentácie, vopred schválenej 

budúcim kupujúcim  najneskôr pred jej podaním na príslušný stavebný úrad, ktorá bude spĺňať požiadavky uvedené 

v zákone NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších právnych predpisov 

a v zákone NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania  a o sociálnom bývaní v znení neskorších právnych 

predpisov a to v rozsahu v akom je budúci predávajúci zaviazaný podľa tejto zmluvy budúcemu kupujúcemu. Budúci 

predávajúci umožní budúcemu  kupujúcemu vykonávať kontrolu stavebných prác  počas celej realizácie rekonštrukcie 

47 bytových jednotiek. 

2. Rekonštrukciu objektu na bytový dom s polyfunkciou vykoná budúci predávajúci na vlastné náklady a na svoje 

vlastné nebezpečenstvo . Budúci predávajúci sa zaväzuje ukončiť rekonštrukciu 47 bytových jednotiek do konca roka 

2013 a zachovať centrálne vykurovanie. 

3. Zmluvné strany dohodli, že forma akou vykoná budúci predávajúci rekonštrukciu predmetnej nehnuteľnosti je 

výlučne na jeho rozhodnutí a že môže najmä, nie však výlučne :  

a) vykonať rekonštrukciu prostredníctvom generálneho dodávateľa či prostredníctvom subdodávateľov,  

b) môže financovať rekonštrukciu z úveru v ktorejkoľvek komerčnej banke alebo financovať rekonštrukciu 

prostredníctvom pôžičiek od tretích osôb ako partnerov alebo investorov či spoluinvestorov projektu, pokiaľ to 

nebude v rozpore s ustanoveniami zákona č 607/2003 Z. z. a Dotačného zákona a ich vykonávacích predpisov. 

c) môže postúpiť práva z tejto zmluvy na tretiu osobu ( fyzickú či právnickú osobu ), ktorá automaticky vstúpi do 

všetkých práv a povinností z tejto zmluvy (generálna sukcesia) v rozsahu tejto  zmluvy, za podmienky že prevedie 

výlučné vlastníctvo ku všetkým nehnuteľnostiam uvedeným v čl. I. ods. 1 najneskôr do doby vydania kolaudačného 

rozhodnutia na celý objekt súp. č. 1871 aby osoba,  na ktorú bude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, bola 

totožná s osobou budúceho predávajúceho. Pre tento prípad sa osoba vstupujúca do práv a povinností z tejto zmluvy 

na strane budúceho predávajúceho explicitne zaviaže splniť si všetky povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce pre 

budúceho predávajúceho. 

4. Zmluvné strany dohodli, že vnútorné pomery v rámci obchodnej spoločnosti (budúceho predávajúceho) či jeho 

právnych nástupcov nemajú vplyv na platnosť a účinnosť tejto zmluvy.  

5. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že budúcemu kupujúcemu poskytne v rámci svojich možností všetku potrebnú 

súčinnosť pri získavaní finančných prostriedkov na kúpu bytov z prostriedkov ŠFRB a dotácie v súlade s Dotačným 

zákonom. 

6. Budúci kupujúci sa zaväzuje uzatvoriť Zmluvu o nájme 47 bytových jednotiek na dobu 3 rokov s budúcim 

predávajúcim v lehote najneskôr do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vydaného na 

celý rekonštruovaný objekt. Počas celej doby nájmu sa budúci kupujúci zaviaže uhrádzať nájomné v sume 26,- €/m
2 

/rok za byty obsadené podnájomcami a nájomné v sume 18,20 €/m
2
/rok za neobsadené byty. 

7. V prípade, že budúci kupujúci získa úver zo ŠFRB, tak  uhradí budúcemu predávajúcemu sumu vo výške získaných 

prostriedkov z tohto úveru a to bezodkladne po pripísaní úverových prostriedkov na účet mesta a budúci predávajúci 

po pripísaní tejto časti kúpnej ceny na svoj účet prevedie predmet zmluvy bezodkladne do vlastníctva budúceho 

kupujúceho. 

V tomto prípade po uzavretí Kúpnej zmluvy a po prevode vlastníctva k predmetu zmluvy budúci kupujúci zriadi 

záložné právo v prospech budúceho predávajúceho na zostatok neuhradenej kúpnej ceny. 

8. Prípadné vzájomné práva a povinnosti, ktoré vyplynú v súvislosti  s neuhradením  nesplatenej časti kúpnej ceny si 

zmluvné strany upravia samostatnou dohodou. 

9. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že až do splatenia kúpnej ceny budúcim kupujúcim neprevedie pohľadávku, ktorú 

bude mať voči budúcemu kupujúcemu na predmet zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, na tretiu osobu. 

10. V prípade, že budúci kupujúci nezíska dotáciu z prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR a to ani opakovane v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, tak sa budúci 

kupujúci na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva môže zaviazať - uhradiť zostatok kúpnej ceny z vlastných 

zdrojov, alebo na základe dohody s budúcim predávajúcim sa bude zostatok kúpnej ceny uhrádzať formou splátok 

najviac s lehotou splatnosti do 7 rokov. 

11. Zmluvné strany dohodli, že spolu s platením nájmu podľa  zmluvy o nájme uzavretej v zmysle ods. 6 resp. 12 

tohto článku, sa zaväzuje budúci kupujúci platiť tiež úhrady za služby spojené s nájmom bytu príslušnej obchodnej 



spoločnosti resp. organizácii vykonávajúcej správu bytového domu, ktorého súčasťou bude 47 bytových jednotiek, 

a to podľa predpisu preddavkov určených správcom bytového domu. Budúci predávajúci sa zaväzuje, že výšku úhrady 

za služby spojené s nájmom bytu stanoví primerane vo výške úhrad obvyklých v Liptovskom Mikuláši.   

12. Zmluvné strany dohodli, že ak budúci kupujúci z dôvodu zavinenia budúceho predávajúceho nezíska uver zo 

zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania a/alebo dotáciu na rozvoj nájomného bývania a tým nesplní podmienku čl. 

III. ods. 4 písm. b) tejto zmluvy, budúci predávajúci sa zaväzuje, že uzavrie s budúcim kupujúcim dodatok zmluvy o 

nájme 47 b.j. s tým, že premetom nájmu budú iba byty užívané podnájomcami, a to na dobu najviac do troch rokov od 

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vydaného na celý rekonštruovaný objekt. Pre tento prípad sa 

zmluvné strany dohodli, že výška nájomného na 1m
2
 podlahovej plochy predmetu nájmu bude 15 Eur/m2/rok. 

Ustanovenie o platbách za služby spojené s nájmom bytov a správu domu tým nie sú dotknuté.  

 

Článok V. 

Sankcie 
1.Zmluvné strany dohodli, že v  prípade, že  budúci predávajúci neuzavrie kúpnu zmluvu do 14 kalendárnych dní odo 

dňa doručenia výzvy na jej uzatvorenie od budúceho kupujúceho  je budúci kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

2.Zmluvné strany dohodli, že ak budúci kupujúci nezíska úver zo ŠFRB z dôvodu, že nepodá žiadosť o poskytnutie 

úveru resp. podaná žiadosť nebude obsahovať všetky náležitosti a doklady v zmysle ustanovení zákona o ŠFRB, 

zaväzuje sa zaplatiť ročne zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- Eur na účet  

budúceho predávajúceho  a to za každý skončený rok v ktorom je v omeškaní s uzatvorením budúcej kúpnej zmluvy. 

Budúci kupujúci je v omeškaní s uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, ak bude schválenie čerpania zdrojov zo ŠFRB 

a dotácie na rozvoj nájomného bývania v jeho prospech a neuzavrie kúpnu zmluvu na výzvu budúceho predávajúceho 

alebo ak vlastným zavinením a bez akéhokoľvek zavinenia budúceho predávajúceho nezíska úver zo ŠFRB. 

3.Zmluvné strany dohodli, že ak nedôjde k schváleniu podpory ŠFRB a/alebo dotácie na obstaranie nájomného 

bývania pre budúceho kupujúceho z dôvodov na strane budúceho predávajúceho, najmä ak nedodrží pri výstavbe 

technické požiadavky  vymienené právnymi predpismi pre schválenie úveru a/alebo dotácie, zaväzuje sa budúci 

predávajúci zaplatiť budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu v sume 5.000 Eur  za každý skončený rok v ktorom 

ŠFRB a/alebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky neposkytne budúcemu 

kupujúcemu úver a/alebo dotáciu z dôvodov na strane budúceho predávajúceho. V prípade, že takýto prípad nastane, 

budúci kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť. 

 

Článok VI. 

Osobitné ustanovenia 
1. V prípade, ak budúci kupujúci nezíska úver zo ŠFRB a ani dotáciu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR a to ani na základe opakovaných žiadostí podaných najneskôr do 28.02.2015 resp. do 28.02.2016 

v prípade, že bude možné podať aj tretiu žiadosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, tak 

a)  budúci kupujúci na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva môže predmet kúpy kúpiť z vlastných, resp. 

úverových zdrojov a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a Zmluva o nájme 47 b.j. stratí platnosť alebo, 

b)  budúci kupujúci na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva a so súhlasom budúceho predávajúceho môže 

kúpiť predmet kúpy formou splátok s lehotou splatnosti najviac 30 rokov a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a 

Zmluva o nájme 47 b.j. stratí platnosť alebo, 

c)   ak nedôjde ani k jednému prípadu uvedenému pod písm. a) alebo  b) tohto ustanovenia, Zmluva o budúcej kúpnej 

Zmluve a Zmluva o nájme 47 b.j. stratí platnosť.  

2. V prípade, že budúci predávajúci nebude rešpektovať opodstatnené pripomienky budúceho kupujúceho, na ktoré ho 

upozorní pri vykonávaní kontroly stavebných prác v zmysle čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy, budúci kupujúci môže od tejto 

zmluvy odstúpiť. 

3. Budúci kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil so stavom prevádzaných nehnuteľností obhliadkou, z informácii od 

budúceho predávajúceho ako aj z informácii tretích osôb, na základe čoho mu je v plnom rozsahu známy faktický, 

technický a právny stav nehnuteľností, vrátane možností výstavby a rekonštrukcie a nemá k nemu žiadne výhrady ani 

ďalšie požiadavky na budúceho predávajúceho okrem záväzkov budúceho predávajúceho z tejto zmluvy. 

4. Budúci predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe také právne alebo faktické vady nehnuteľností, na ktoré by bol 

povinný budúceho kupujúceho osobitne upozorniť.  

5 Budúci predávajúci vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach neviaznu žiadne vecné bremená ani iné ťarchy (napr. dlhy,  

a pod.) a ani žiadne práva tretích osôb a že tento stav zostane zachovaný počas celej doby platnosti tejto zmluvy, 

okrem zaťaženia nehnuteľností v prípade financovania rekonštrukcie podľa čl. IV ods. 3 písm. b). 

6. Budúci predávajúci vyhlasuje,  že všetky dane,  poplatky, náhrady a sankcie spojené s vlastníctvom nehnuteľností 

splatné ku dňu podpisu kúpnej zmluvy budú predávajúcim riadne uhradené.  

7. V budove  sa nachádza transformačná stanica elektrární a na streche budovy sa nachádzajú vysielače 

telekomunikačných operátorov, tento stav berie budúci kupujúci na vedomie a zaväzuje sa ho rešpektovať. 

8. Budúci kupujúci berie na vedomie, že podľa projektu rekonštrukcie sa 7.a 8. nadzemné podlažie budú využívať na 

komerčné účely.  



9. Budúci kupujúci berie na vedomie, že budúci predávajúci má záujem umiestniť na strechu ubytovacej časti budovy 

svetelnú reklamnú plochu.  

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 
1. V prípade, ak budúci kupujúci nezíska úver zo ŠFRB, a  to ani na základe všetkých možných opakovaných 

žiadostiach o poskytnutie úveru, zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva stratí platnosť dňom doručenia oznámenia 

ŠFRB na poslednú opakovanú žiadosť, že rozhodol o neposkytnutí podpory budúcemu kupujúcemu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti sa budú považovať za doručené dňom doručenia poštou druhej strane. 

V prípade osobného doručenia sa bude za deň doručenia považovať dátum uvedený na prevzatí zásielky. 

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov a to len po vzájomnom súhlase oboch 

zmluvných strán. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom budúci kupujúci obdrží 2 rovnopisy a budúci predávajúci 1 

rovnopis tejto zmluvy. 

5. Zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali, všetkým ustanoveniam porozumeli a vyhlasujú, že túto zmluvu 

nepodpísali v  tiesni a za nevýhodných podmienok. 

6. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou, sa spravujú ustanoveniami Obchodného  zákonníka (zák. č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 

predpisov) príp. ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným 

alebo nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie je dotknutý ostatný 

obsah zmluvy. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou dotknuté ustanovenie zmluvy sa nahradí takým 

platným a účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojim významom a účelom najbližšie. 

8. V prípade sporu zo vzťahu založenom touto zmluvou, účastníci sa dohodli riešiť spory prioritne mimosúdnou 

cestou a v prípade súdneho sporu, postupom podľa Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb.) v znení 

neskorších predpisov.  

9. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a ak k podpisu zmluvy nedôjde oboma 

zmluvnými stranami v jeden deň, tak dňom platnosti zmluvy je deň, kedy ju podpíše zmluvná strana ako posledná. 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle budúceho kupujúceho.  

10. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán. 

11. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle 

a že jej obsah  je v súlade s ich súčasnými zámermi a dohodami, na znak čoho ju osobne podpisujú. Zmluvné strany 

ďalej vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy 

sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon má predpísanú formu. 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa  24.04.2013                                              V Liptovskom Mikuláši, dňa 24.04.2013 

 

 

 

  Za budúceho predávajúceho                  Za budúceho kupujúceho 

 

                                                                                            

 

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

            Tibor Bako                                                                                MUDr. Alexander Slafkovský 

      konateľ spoločnosti                                                                                  primátor mesta 

 
 
 



                                           Doplnenie k bodu programu:   č. 4 
 

Návrh na uznesenie 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa  09.01.2014 

 

 

K bodu programu :  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytov pre účely nájomného bývania 

v nehnuteľnosti č. s. 1871 („Dominanta“), zmena a doplnenie uznesenia 

Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš  č. 28 zo dňa 7. marca 2013 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši 

 

 

I. k o n š t a t u j e, že: 

A)  Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši uznesením č. 28/2013 zo dňa 7. marca 2013 

schválilo uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na nadobudnutie nehnuteľností v k. ú. 

Liptovský Mikuláš – medzi spoločnosťou STRATEGIC SERVICES, s r.o.,  sídlo osloboditeľov 

251, Batizovce, 05935, IČO: 31380883 ako budúcim predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš 

ako budúcim kupujúcim, a to 47 bytových jednotiek, ktoré sa budú nachádzať po rekonštrukcii 

v objekte bývalej posádkovej ubytovne, súpisné číslo 1871/2 na Hviezdoslavovej ulici  

v Liptovskom Mikuláši, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a na pozemku č. parcely C KN 1715/2 o výmere 1240 m
2
 zastavané plochy 

a nádvoria, zapísaných na LV č. 6197 v k. ú. Liptovský Mikuláš a uložilo vedúcemu odd. investícií 

vypracovať a predložiť žiadosti o úver zo ŠFRB a o dotáciu z MDVaRR SR na financovanie kúpy 

47 bytov v bytovom dome na Hviezdoslavovej ul. č. 1871/2 v termíne do 28.02.2014, 

B) Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 107/2013 zo dňa 12.12.2013 schválilo v rozpočte mesta 

Liptovský Mikuláš  pre  rok 2014: 

Evidovanie a použitie finančných prostriedkov zo ŠFRB a MDVRR SR v zmysle platných 

právnych predpisov v predpokladanej výške : 

ŠFRB úver   v sume   925 070,00 EUR 

Dotácia MDVRR SR      v sume  616 710,00 EUR 

Vyčlenenie finančných prostriedkov – vlastné zdroje na kúpu 

a) 47 b.j. – vlastné zdroje vo výške 10,70 EUR 

 

b) spoluvlastníckeho podielu 174911/390971-in na zastavanom pozemku pod domom súp. č.  

1871/2  reg. C KN parc. č. 1715/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1239 m
2
  v k.ú. 

Liptovský Mikuláš  za kúpnu cenu 1 EUR s DPH a spoluvlastníckeho podielu na technických 

rozvodoch a to: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka splašková, kanalizačná prípojka 

dažďová, vedúcich do objektu súp. č. 1871, nachádzajúcom sa na pozemku parc. č. C KN 

1715/2 zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Liptovský Mikuláš,  za kúpnu cenu 1 EUR ( 

slovom  jeden EUR  ) vrátane DPH.  

 

c) finančné prostriedky na mesačné splátky úveru zo ŠFRB 2 340,00 EUR mesačne v rámci 

rozpočtu na r. 2014 - 14 040 eur a na ďalšie roky ( 40 rokov ) vyčleňovať finančné prostriedky na 

mesačné splátky úveru podľa uzavretej zmluvy je predpokladaná suma 28 080,00 EUR/rok. 

 

II. s c h v a ľ u j e: 

A) 



1. Dodatok č. 1 k   Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov v bytovom dome uzavretej dňa 

24.04.2013 medzi spoločnosťou STRATEGIC SERVICES, s r.o.,  sídlo osloboditeľov 251, 

Batizovce, 05935, IČO: 31 380 883 ako budúcim predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš ako 

budúcim kupujúcim, uzavretý  medzi zmluvnými stranami Finance development s.r.o., Koceľova 

15, Bratislava 821 08, IČO: 43 789 528, ako budúcim predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš 

ako budúcim kupujúcim, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

2. Návrh kúpnej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami Finance development s.r.o., Koceľova 

15, Bratislava 821 08, IČO: 43 789 528, ako predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš ako 

kupujúcim, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.   

 

B) 

            Spôsob financovania kúpy 47 b.j. v členení 

a) úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60% z obstarávacej ceny čo predstavuje   

925 070,00 EUR so splatnosťou 40 rokov s úrokovou sadzbou 1 % p.a. 

b) dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR vo výške 40% z obstarávacej ceny čo  

predstavuje 616 710,00 EUR 

          c)  vlastné prostriedky na dofinancovanie kúpy 47 b.j. vo výške 10,70 EUR 

     1.   Predloženie žiadosti o poskytnutie úveru v zmysle bodu Ba./ tohto uznesenia z prostriedkov 

Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60% OC v r.2014 podľa podmienok stanovených 

všeobecne záväznými právnymi predpismi na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a Dodatku 

č.1 na Okresný úrad Žilina 

     2.     Predloženie žiadosti o dotáciu v zmysle bodu B b) tohto uznesenia z prostriedkov Ministerstva 

dopravy, výstavby a RR SR vo výške 40% OC v r.2014 na základe zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve a Dodatku č.1 na Okresný úrad Žilina 

     3.   Ručenie za úver, ktorý bude poskytnutý ŠFRB nehnuteľnosťami v hodnote min. 1,3 násobku 

požadovaného úveru – Administratívna budova Mestského úradu Lipt. Mikuláš, s.č. 1989 

nachádzajúca sa na pozemku parc.č. KN C 568/2 o výmere 3968 m
2
 a priľahlé pozemky KN C 

parc. č. 568/1 a 6564/1, zapísané na LV č. 4401 v k.ú. Liptovský Mikuláš, ktorých hodnota 

stanovená znaleckým posudkom č. 6/2014 vypracovaným súdnym znalcom Ing. Miroslavom 

Todákom,  bude predložená k žiadosti na ŠFRB.  

     4.     Dodržanie nájomného charakteru bytov po dobu lehoty splatnosti úveru ŠFRB, najmenej však po 

dobu 30 rokov 

     5.     Pri nájme bytov dodržanie ustanovenia osobitného predpisu § 22 zákona č.443/2010 Z.z. v platnom 

znení 

     6.  Úhrada splátok úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania uvedeného v bode Ba) tohto 

uznesenia (istina + úroky) bude zahrnutá v cene ročného nájomného za 47 obecných 

nájomných bytov za tým účelom, aby úver nebol započítaný do celkovej sumy dlhu podľa ust. 

§ 17 ods. 8 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení    

 

 

III. mení: 

 

       V schvaľovacej časti uznesenia č. 28/2013 zo dňa 07.03.2013: 

1. V bode 1. sa podlahová plocha najmenej „ 1784,48 m
2
"  nahrádza plochou 

 
 „ 1749,11 m

2
". 

2. Text v bode 2. sa nahrádza nasledovným znením:  



„Kúpna cena  za 1m
2
 skolaudovaného bytu v štandarde podľa prílohy tejto zmluvy je stanovená na 

881,47 € vrátane DPH.  Celková kúpna cena za odplatný prevod vlastníckeho práva  k  47-mim 

bytom je dohodnutá na 1 541 790,70 EUR ( slovom  jeden milión päťstoštyridsaťjeden tisíc 

sedemstodeväťdesiat Eur sedemdesiat centov ) vrátane DPH." 

3. V bode 6. písm. b) sa   „70%"  nahrádza „60%" . 

 

IV. ukladá: 

 

      JUDr. Bibiane Kuchárove, hlavnej kontrolórke mesta preveriť kontrolou dodržanie podmienok na 

prijatie úveru ŠFRB uvedeného v bode Ba) tohto uznesenia podľa ods. 6 Zák. č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení  

                  

 Termín:  

 bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o schválení úveru zo strany  ŠFRB  a  pred uzavretím 

zmluvy o úvere medzi mestom Liptovský Mikuláš a ŠFRB   

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh 

Dodatok č. 1  

K Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov v bytovom dome  č. 167/2013/PRÁV. 

uzavretej dňa 24.04.2013 medzi spoločnosťou STRATEGIC SERVICES, s r.o.,  sídlo Osloboditeľov 

251, Batizovce, 05935, IČO: 31 380 883 ako budúcim predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš ako 

budúcim kupujúcim 

 

 

Zmluvné strany: 

Budúci predávajúci: Finance development s.r.o. 
Sídlo:  Koceľova 15, Bratislava 821 08 

IČO:  43 789 528  

Zapísaný:  ORSR Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo:  48755/B 

Zastúpený: Jana Havránková, konateľ 

(Ďalej iba „budúci predávajúci“)  

a 

Budúci kupujúci : Mesto Liptovský Mikuláš 
Sídlo:  Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42 

IČO:  00315524 

Zastúpený: MUDr. Alexandar Slafkovský, primátor mesta 

(Ďalej iba „budúci kupujúci“) 

a 

STRATEGIC SERVICES, s.r.o. 
Sídlo:  Guothova 13231/2/E, Bratislava 831 01 

IČO:  31 380 883  

Zapísaný:  ORSR Prešov, oddiel: Sro, Vložka číslo:  22089/P 

Zastúpený: Ing. Daniel Lančarič, konateľ 

(Ďalej iba „bývalý budúci predávajúci“ ) 

 

 



 

PREAMBULA 

Spoločnosť  STRATEGIC SERVICES, s.r.o. so sídlom Osloboditeľov 251, Batizovce, 059 35, IČO:  

31 380 883, ako budúci predávajúci, uzavrela dňa 24.4.2013 s mestom Liptovský Mikuláš, ako 

budúcim kupujúcim, Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov v bytovom dome č. 

167/2013/PRÁV., predmetom ktorej je v zmysle článku III. ods. 1. záväzok zmluvných strán 

uzatvoriť kúpnu zmluvu o odplatnom prevode vlastníckeho práva k  47 bytovým jednotkám o 

celkovej podlahovej ploche najmenej 1784,48  m
2
 vrátane k nim prislúchajúcich spoluvlastníckych 

podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu ako aj prislúchajúcich 

spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku pod stavbou a na technických rozvodoch 

vedúcich do objektu súp. č. 1871  a to  najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia  

písomnej výzvy druhou zmluvnou stranou, za podmienky kumulatívneho splnenia podmienok 

uvedených v čl. III ods. 4. 

 

Budúci predávajúci, spoločnosť  STRATEGIC SERVICES, s.r.o., Zmluvou o prevode práv 

a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 167/2013/PRÁV. zo dňa 24.4.2013, 

uzavretou dňa 16.8.2013 postúpil všetky práva a povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve č. 167/2013/PRÁV. zo dňa 24.4.2013 uzatvorenej medzi budúcim predávajúcim  

a mestom Liptovský Mikuláš na spoločnosť Finance development s.r.o., so sídlom Koceľova 15, 

Bratislava 821 08, IČO: 43 789 528.  

Spoločnosť Finance development s.r.o., sa ako právny nástupca STRATEGIC SERVICES, s.r.o.  

zmluvne zaviazala splniť si všetky povinnosti zo  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 

167/2013/PRÁV. zo dňa 24.4.2013 uzatvorenej medzi STRATEGIC SERVICES, s.r.o.  a mestom 

Liptovský Mikuláš.  

Vlastníctvo nehnuteľností, tvoriacich predmet prevodu nehnuteľností v zmysle Zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve na kúpu bytov v bytovom dome  č. 167/2013/PRÁV. uzavretej dňa 24.04.2013 medzi 

spoločnosťou STRATEGIC SERVICES, s r.o.,  ako budúcim predávajúcim a mestom Liptovský 

Mikuláš ako budúcim kupujúcim,  spoločnosť Finance development s.r.o. nadobudla 

právoplatnosťou rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností v mesiaci november 2013.  Nehnuteľnosti: pozemok parcela reg. „C“ číslo : 

1715/2  - zastavané plochy a nádvoria o výmere  1240 m
2
, pozemok parcela reg. „C“ číslo : 1715/7  - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 2395 m
2
,a budova : posádková ubytovňa súpisné číslo 1871  

postavená na parcele reg. „C“ KN č.1715/2   - zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1240 m
2
 sú 

zapísané na LV č. 6197 v katastrálnom území Liptovský Mikuláš v prospech Finance development 

s.r.o.  

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 ( ďalej len „dodatok“ ) k Zmluve o budúcej kúpnej 

zmluve na kúpu bytov v bytovom dome  č. 167/2013/PRÁV. uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 

24.04.2013 1 ( ďalej len „Zmluva“): 

  

 

Článok I 

1. V článku II. bod 5.  Zmluvy sa „70 %" nahrádza „60 %"   

 a                                              „30 %" sa nahrádza „40 %".  

2. V článku III. bod 1.  Zmluvy sa výmera  „1784,48  m
2
" nahrádza výmerou 

 
 „1749,11 m

2
". 

3. V článku III. bod 4.  Zmluvy sa „70 %" nahrádza „60 %" . 

4. V článku III. bod 6.  Zmluvy sa suma  „864,- € " nahrádza sumou „881,47 € 

5. V článku III. bod 7.  Zmluvy sa slovo  „predbežne"  vypúšťa. 

6. V článku III. bod 8.  Zmluvy sa slová v zátvorke „ a pivnica"  vypúšťajú. 

7. V článku III. bod 8.  Zmluvy sa za poslednú vetu dopĺňa text: „Byt č. 2.01  nachádzajúci sa na II. 

poschodí o podlahovej ploche 44,7 m
2 

bude mať bezbariérové vstupy.  K 47 bytovým jednotkám patria 

spoločné zariadenia domu:  kočikáreň,  sklad bicyklov o výmere  36,56 m
2
  a  klubovňa o  výmere  



35,34 m
2 
, nachádzajúce sa na prízemí bytového domu." 

8. V článku III. bod 9.  Zmluvy sa dopĺňa text: „ Budúci predávajúci zriadi v prospech budúceho 

kupujúceho bezodplatné a časovo neobmedzené právo zodpovedajúce vecnému bremenu spočívajúce 

v práve prechodu pešo a motorovými vozidlami cez priľahlý pozemok parc. č. KN C 1715/7 o výmere 

1548 m
2
. 

9. Článok III. sa dopĺňa o odsek 13. nasledovného znenia: 

„Bývalý budúci predávajúci vyhlasuje, že nemá žiadne právne ani finančné nároky voči 

budúcemu kupujúcemu a zaväzuje sa, že ani v budúcnosti si voči nemu žiadne nároky 

vyplývajúce zo Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov v bytovom dome č. 

167/2013/PRÁV. uzavretej medzi STRATEGIC SERVICES, s.r.o. a mestom Liptovský Mikuláš 

dňa 24.4.2013 nebude uplatňovať." 

10.  Článok III. sa dopĺňa o odsek 14. nasledovného znenia: 

  „Budúci predávajúci, spoločnosť Finance development s.r.o., vyhlasuje a deklaruje, že preberá 

na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre budúceho predávajúceho zo Zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve na kúpu bytov v bytovom dome č. 167/2013/PRÁV. uzavretej medzi STRATEGIC 

SERVICES, s.r.o. a mestom Liptovský Mikuláš dňa 24.4.2013. Zároveň sa zaväzuje, že po splnení 

podmienok uvedených v čl. III. ods. 4. v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov 

v bytovom dome č. 167/2013/PRÁV. uzatvorí s budúcim kupujúcim kúpnu zmluvu na dohodnutý 

predmet prevodu." 

11.  V texte Zmluvy sa zákon:  „č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších 

právnych predpisov"  nahrádza zákonom  „č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania" . 

  

Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia.  

 

 

 

Článok II. 

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov a to len po vzájomnom súhlase 

oboch zmluvných strán. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom budúci kupujúci obdrží 2 rovnopisy a budúci 

predávajúci obdrží 1 rovnopis tejto zmluvy. 

6. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou, sa spravujú ustanoveniami Obchodného  zákonníka 

(zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov) príp. ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, 

neúčinným alebo nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie 

je dotknutý ostatný obsah zmluvy. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou dotknuté 

ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojim 

významom a účelom najbližšie. 

9. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a ak k podpisu zmluvy 

nedôjde oboma zmluvnými stranami v jeden deň, tak dňom platnosti zmluvy je deň, kedy ju podpíše 

zmluvná strana ako posledná. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

na webovom sídle budúceho kupujúceho.  

11. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že je prejavom ich slobodnej 

a vážnej vôle a že jej obsah  je v súlade s ich súčasnými zámermi a dohodami, že túto zmluvu nepodpísali 

v tiesni a za nevýhodných podmienok na znak čoho ju osobne podpisujú. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, 

že sú spôsobilé na právne úkony a že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú 

dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon má predpísanú formu. 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa                                                       V Liptovskom Mikuláši, dňa 

 

  Za budúceho predávajúceho                  Za budúceho kupujúceho 



 

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

        Jana Havránková                                                                    MUDr. Alexander Slafkovský 

      konateľ spoločnosti                                                                             primátor mesta 

v zastúpení Ing. Daniel Lančarič na základe 

generálnej plnej moci udelenej dňa 17.12.2013 

 

 
V Liptovskom Mikuláši, dňa 

 

Za budúceho predávajúceho 

 

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

         Ing. Daniel Lančarič 

         konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh 

KÚPNA  ZMLUVA  K  NEHNUTEĽNOSTIAM 

uzavretá podľa ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

 

Zmluvné strany 
Predávajúci: Finance development s.r.o. 

Sídlo:  Koceľova 15,  Bratislava 821 08 

IČO:  43 789 528  

Zapísaný:  ORSR Bratislava, oddiel: Sro, Vložka číslo:  48755/B 

Zastúpený: Jana Havránková, konateľ 

Bankove spojenie :  Slovenská záručná a rozvojová banka,  číslo účtu: 114243/3000 

(Ďalej iba „ predávajúci“)  

 

A 

 

Kupujúci : Mesto Liptovský Mikuláš 

Sídlo:  Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42 

IČO:  00315524 

Zastúpený: MUDr. Alexandar Slafkovský, primátor mest 

Bankove spojenie :  Prima banka  Slovensko,  číslo účtu: 1600443002/5600 

(Ďalej iba „ kupujúci“) 

 

 

 

 

I 

Úvodné ustanovenia 

1.1 Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Liptovský 

Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapísaných na liste vlastníctva číslo 6197 

a to:  



A) pozemku reg. C KN parcelné číslo 1715/2  - zastavané plochy a nádvoria o výmere  1239 m
2
, 

pozemku reg. C KN parcelné číslo 1715/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1548 m
2
 reg. C KN 

parcelné číslo 1715/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1548 m
2 
, reg. C KN parcelné číslo 1715/17 - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m
2
 , reg. C KN parcelné číslo  1715/18 - zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 706 m
2
  a reg. C KN parcelné číslo 1715/16 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 

m
2
, 

B) bytov č. 1 až 47, nachádzajúcich sa v bytovom (polyfunkčnom) dome  na Hviezdoslavovej ulici súpisné 

číslo 1871, postaveného na pozemku reg. C KN parcelné číslo 1715/2   zastavané plochy a nádvoria o 

výmere  1239 m
2
:  

1 )  Byt č. 2.01 na 1. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 44,70 m
2 

, pozostávajúci 

z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút, predsieň a kúpeľňa s WC. Súčasťou 

bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. Byt má riešený bezbariérový vstup. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2  je 4470/390971,                                                                                              

2. )  Byt č. 2.02 na 1. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 24,23 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 2423/390971, 

3. )  Byt č. 2.03 na 1. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 35,94 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3594/390971, 

4. )  Byt č. 2.04 na 1. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 35,66 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3566/390971, 



                                                                     

 

5. )  Byt č. 2.05 na 1. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 35,80 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3580/390971,                                                                                     

6. )  Byt č. 2.06 na 1. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 35,13 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3513/390971,                                                                     

7. )  Byt č. 2.07 na 1. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 33,18 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3318/390971, 

8. )  Byt č. 3.08 na 2. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 23,28 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je predsieň a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je jeho 

vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné 

telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem 

stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 2328/390971, 

9. )  Byt č. 3.09 na 2. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 37,72 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,digestor, kuchynská linka s drezom 



a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s 

batériou, výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, 

odpadové potrubia okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, 

zvonček, poštová schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých 

ktoré sú určené na spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu 

telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3772/390971, 

10. )  Byt č. 3.10 na 2. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 71,51 m
2 
, pozostávajúci z  

troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút, chodba, kúpeľňa a WC. Súčasťou bytu 

je jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné 

telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem 

stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 7151/390971, 

11. )  Byt č. 3.11 na 2. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 44,07 m
2 
, pozostávajúci z  

dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou 

bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 4407/390971, 

12. )  Byt č. 3.12 na 2. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 24,41 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 2441/390971, 

13. )  Byt č. 3.13 na 2. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 33,63 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 



Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3363/390971, 

 

14. )  Byt č. 3.14 na 2. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 36,84 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3684/390971, 

15. )  Byt č. 3.15 na 2. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 36,92 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3692/390971, 

16. )  Byt č. 3.16 na 2. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 33,83 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3383/390971, 

17. )  Byt č. 3.17 na 2. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 33,51 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s 

batériou, výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, 

odpadové potrubia okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, 

zvonček, poštová schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých 

ktoré sú určené na spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu 

telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3351/390971, 

18. )  Byt č. 4.18 na 3. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 23,41 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút, predsieň a kúpeľňa s WC. Súčasťou 



bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 2341/390971, 

19. )  Byt č. 4.19 na 3. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 37,39 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3739/390971, 

20. )  Byt č. 4.20 na 3. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 71,40 m
2 
, pozostávajúci z  

troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút, chodba, kúpeľňa a WC. Súčasťou bytu 

je jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné 

telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem 

stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 7140/390971, 

21. )  Byt č. 4.21 na 3. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 43,64 m
2 
, pozostávajúci z  

dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 4364/390971, 

22. )  Byt č. 4.22 na 3. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 24,81 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 



Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 2481/390971, 

 

23. )  Byt č. 4.23 na 3. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 33,58 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3358/390971, 

24. )  Byt č. 4.24 na 3. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 37,02 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3702/390971, 

25. )  Byt č. 4.25 na 3. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 37,11 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou,, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa/sprchový kút s batériou, umývadlo s 

batériou, výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, 

odpadové potrubia okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, 

zvonček, poštová schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých 

ktoré sú určené na spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu 

telekomunikačných služieb ( el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3711/390971, 

26. ) Byt č. 4.26 na 3. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 33,63 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3363/390971, 

27. )  Byt č. 4.27 na 3. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 33,99 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 



jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3399/390971, 

28. )  Byt č. 5.28 na 4. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 23,22 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút, predsieň a kúpeľňa s WC. Súčasťou 

bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 2322/390971, 

29. )  Byt č. 5.29 na 4. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 37,68 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3768/390971, 

30. ) Byt č. 5.30 na 4. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 71,92 m
2 
, pozostávajúci z  

troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút, chodba, kúpeľňa a WC. Súčasťou bytu 

je jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné 

telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem 

stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 7192/390971, 

31. )  Byt č. 5.31 na 4. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 43,47 m
2 

, pozostávajúci 

z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou 

bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 



Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 4347/390971,  

 

32. )  Byt č. 5.32 na 4. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 24,85 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 2485/390971, 

33. )  Byt č. 5.33 na 4. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 33,97 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3397/390971, 

34. )  Byt č. 5.34 na 4. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 36,88 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3688/390971, 

35. )  Byt č. 5.35 na 4. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 37,25 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3725/390971, 

36. )  Byt č. 5.36 na 4. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 33,31 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 



jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3331/390971, 

37. )  Byt č. 5.37 na 4. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 34,06 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3406/390971, 

38. )  Byt č. 6.38 na 5. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 23,05 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút, predsieň a kúpeľňa s WC. Súčasťou 

bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 2305/390971, 

39. )  Byt č. 6.39 na 5. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 37,25 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3725/390971, 

40. )  Byt č. 6.40 na 5. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 71,75 m
2 
, pozostávajúci z  

troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút, chodba, kúpeľňa a WC. Súčasťou bytu 

je jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, vaňa s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné 

telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem 

stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 



Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 7175/390971, 

 

41. ) Byt č. 6.41 na 5. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 44,20 m
2 

, pozostávajúci 

z dvoch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou 

bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 4420/390971,  

42. )  Byt č. 6.42 na 5. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 24,84 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút,  kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je jeho 

vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom a batériou, 

interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, výhrevné 

telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia okrem 

stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 2484/390971, 

43. )  Byt č. 6.43 na 5. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 33,19 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3319/390971, 

44. )  Byt č. 6.44 na 5. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 36,98 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3698/390971, 

45. )  Byt č. 6.45 na 5. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 37,42 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 



jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3742/390971, 

46. )  Byt č. 6.46 na 5. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 33,44 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3344/390971, 

47. )  Byt č. 6.47 na 5. poschodí vo vchode č. 1 o celkovej podlahovej ploche 34,04 m
2 

, pozostávajúci 

z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpeľňa s WC. Súčasťou bytu je 

jeho vnútorné vybavenie, ktorým je elektrický sporák s rúrou, digestor, kuchynská linka s drezom 

a batériou, interiérové dvere, vstupné dvere, WC kombi, sprchový kút s batériou, umývadlo s batériou, 

výhrevné telesá, potrubné rozvody vody, ústredného kúrenia, vnútorná elektroinštalácia, odpadové potrubia 

okrem stupačiek, uzatváracie ventily, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné bývanie, zvonček, poštová 

schránka, vodovodné, kanalizačné, teplovodné, elektrické bytové prípojky, okrem tých ktoré sú určené na 

spoločné užívanie, rozvody satelitného a DVBT televízneho príjmu, rozvodu telekomunikačných služieb ( 

el. vrátnik ) a internetu, plnohodnotné svietidlá v každej miestnosti. 

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3404/390971, 

C)  technických rozvodov a to: vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky splaškovej, kanalizačnej 

prípojky dažďovej, vedúcich do objektu súp. č. 1871, nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. C KN 1715/2 

zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Liptovský Mikuláš. 

 

II 

Popis spoločných častí a spoločných zariadení domu 

 

 

 S vlastníctvom každého jednotlivého bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných 

zariadení domu v podieloch uvedených vyššie.  

2.1 Spoločnými časťami bytového domu, ktorými sa rozumejú časti bytového domu nevyhnutné na jeho 

podstatu a bezpečnosť, sú  základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, chodby, schodištia, 

vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, odkvapový chodník. 

Spoločnými zariadeniami bytového domu, ktorými sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné 

užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, sú bleskozvod, dva výťahy, miestnosť pre bicykle, miestnosť pre 

kočíky, technická - elektro miestnosť, WC muži, WC ženy + upratovačka, vetracie potrubia, vodovodné, 

kanalizačné, teplovodné a elektrické prípojky a to aj vtedy, ak sú umiestnené mimo bytového domu, 

vzduchotechnické rozvody, elektrické zvonce, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne, plynové, 

teplonosné prípojky vrátane rozvodov a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne 

tomuto domu. 



Príslušenstvom domu sú kanalizačná a vodovodná šachta.  

 

 

 

 

III 

Predmet zmluvy 

 

Predávajúci touto zmluvou prevádza na kupujúceho svoje výlučné vlastnícke právo k nehnuteľnostiam 

popísaným v článku I ods. 1.1 písm. B bode 1. až 47. a spoluvlastnícky podiel na technických rozvodoch 

popísaných v článku I ods. 1.1 písm. C a kupujúci ich kupuje do svojho výlučného vlastníctva a zaväzuje sa 

spôsobom a v čase uvedenom v článku IV tejto zmluvy zaplatiť za predmet kúpy dohodnutú kúpnu cenu. 

 

 

IV 

Kúpna cena a platobné podmienky  

 

4.1 Celková kúpna cena za odplatný prevod vlastníckeho práva  k 47-mim bytom popísaním v článku I ods. 

1.1 písm B tejto zmluvy, prisluchajúcim spoluvlastníckým podielom na spoločných častiach  a spoločných 

zariadeniach bytového domu ako aj spoluvlastníckym podielom k zastavanému pozemku pod bytovým 

domom súp. č. 1871/2  je  1.541.790,70 Eur ( slovom  jeden milión päťstoštyridsaťjeden tisíc 

sedemstodeväťdesiat Eur sedemdesiat eurocentov ) vrátane DPH, teda 881,47 Eur /m
2
 vrátane DPH. Kúpna 

cenu bude uhradená na účet predávajúceho vedený v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke na číslo: 

114243/3000 a to v dvoch tranžiach. Prvá časť kúpnej ceny vo výške 60% bude uhradená kupujúcim po 

schválení a získaní finančných prostriedkov z úveru na financovanie kúpy predmetu prevodu podľa tejto 

zmluvy zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Druhá časť kúpnej ceny vo výške 40% bude uhradená z dotácie 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sloveskej republiky a to bezodkladne po jej získaní 

kupujúcim.  

Zmluvné strany dohodli, že bezodkladne po uhradení celej kúpnej ceny doloží predávajúci kupujúcemu 

súhlas Slovenskej záručnej a rozvojovej banky ako záložného veriteľa, ktorého záložné právo spočíva na 

predmete prevodu podľa tejto zmluvy s výmazom záložného práva na predmete prevodu.  

4.2 Celková kúpna cena za spoluvlastnícky podiel na pozemku pod domom súp. č.  1871/2  reg. C KN parc. 

č. 1715/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1239 m
2
  v k.ú. Liptovský Mikuláš  v podiele 

174911/390971    je 1 Eur ( slovom  jeden Eur  ) s DPH.  

 

4.3 Celková kúpna cena za spoluvlastnícky podiel na technických rozvodoch a to: vodovodná prípojka, 

kanalizačná prípojka splašková, kanalizačná prípojka dažďová, vedúcich do objektu súp. č. 1871, 

nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. C KN 1715/2 zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Liptovský 

Mikuláš v podiele 174911/390971    je 1 Eur ( slovom  jeden Eur  ) vrátane DPH.  

 

4.4. Kúpnu cenu podľa bodu 4.2 a 4.3 tohoto článku uhradí kupujúci predávajúcemu do 15 dní od účinnosti 

tejto zmluvy na jeho účet.  

 

4.4 V prípade, že kupujúci nezíska dotáciu z prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR a to ani opakovane v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, tak sa 

kupujúci na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva môže zaviazať uhradiť zostatok kúpnej ceny 

z vlastných zdrojov, alebo na základe dohody zmluvných strán kupujúci bude zostatok kúpnej ceny 

uhrádzať formou splátok najviac s lehotou splatnosti do 7 rokov. 

Ak taká skutočnosť nastane, predávajúci sa zaväzuje, že až do splatenia kúpnej ceny kupujúcim neprevedie 

pohľadávku, ktorú bude mať voči kupujúcemu na predmet tejto zmluvy, na tretiu osobu. Kupujúci sa pre 

tento prípad zaväzuje, že zriadi záložné právo k predmetu prevodu v prospech predávajúceho na zostatok 

neuhradenej kúpnej ceny.  

 

V 

Sankcie 



 

Zmluvné strany dohodli, že ak nedôjde k schváleniu dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na obstaranie predmetu prevodu pre kupujúceho z dôvodov na 

strane predávajúceho, najmä ak nedodrží pri výstavbe technické požiadavky vymienené právnymi 

predpismi pre dotácie, zaväzuje sa predávajúci zaplatiť  kupujúcemu zmluvnú pokutu v sume 5.000 Eur  za 

každý skončený rok v ktorom Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

neposkytne kupujúcemu dotáciu z dôvodov na strane predávajúceho. V prípade, že takýto prípad nastane, 

kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť. 

 

VI 

Výkon správy 

 

5.1 Predávajúci oboznámil kupujúceho, že správu domu, v ktorom sa predmet prevodu nachádza, vykonáva 

správca ………………………… na základe zmluvy o výkone správy. 

Kupujúci vyhlasuje, že súčasne s uzavretím tejto zmluvy pristupuje ku zmluve o výkone správy domu.  

 

VII 

Vyhlásenia a záväzky zmluvných strán 

  

7.1.  Predávajúci  poskytuje záruku na stavbu bytového domu v trvaní záručnej doby 60 mesiacov, 

pričom záručná doba začína plynúť odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.  

 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci zriadi v prospech kupujúceho ako vlastníka každého zo 

47 bytov bezodplatné a časovo neobmedzené právo zodpovedajúce vecnému bremenu a to – právo 

prechodu a prejazdu motorovými vozidlami k parcele reg ”C” č. 1715/7 – zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 1548m
2
 v k.ú. Liptovský Mikuláš v celom rozsahu, ktorá je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho 

a to v lehote najneskôr do 90 dní od účinnosti tejto zmluvy.   

 

7.3 Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe také právne alebo faktické vady nehnuteľností, 

tvoriacich predmet tejto zmluvy, na ktoré by bol povinný kupujúceho osobitne upozorniť.  

 

7.4 Predávajúci vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach, tvoriacich predmet tejto zmluvy,  neviaznu žiadne vecné 

bremená ani iné ťarchy (napr. dlhy,  a pod.) a ani žiadne práva tretích osôb okrem záložného práva v 

prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.  

7.5. Predávajúci vyhlasuje, že všetky dane, poplatky, náhrady a sankcie spojené s vlastníctvom predmetu 

tejto zmluvy splatné ku dňu podpisu kúpnej zmluvy sú predávajúcim riadne uhradené.  

7.6 V dome na streche budovy sa nachádzajú vysielače telekomunikačných operátorov, tento stav berie 

kupujúci na vedomie a zaväzuje sa ho rešpektovať. 

7.7 Vlastnícke právo k prevádzaným nehnuteľnostiam v zmysle tejto zmluvy prechádza na nadobúdateľa 

vkladom do katastra nehnuteľností. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na povolenie vkladu vlastníckeho 

práva podajú zmluvné strany spoločne bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, teda po úhrade 

prvej časti kúpnej ceny vo výške 60% kúpnej ceny. Správny poplatok spojený s povolením vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zaplatí predávajúci. 

 

7.8 Kupujúci berie na vedomie, že 6.a 7. poschodie bytového domu bude predávajúci využívať na 

komerčné účely.  

7.9 Zmluvné strany sa dohodli, že spoločné zariadenia domu a to kočikáreň o výmere  36,56 m
2
  a sklad 

bicyklov o výmere  35,34 m
2
  nachádzajúce sa na prízemí bytového domu, bude užívať výlučne kupujúci. 

 

7.10 Predávajúci sa zaväzuje, že výška úhrady za služby spojené s nájmom bytov stanoví primerane vo 

výške úhrad obvyklých v Liptovskom Mikuláši. 

 

VIII 



Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Táto zmluva o prevode vlastníctva bytu je platná odo dňa, kedy sa zmluvné strany dohodnú na celom 

jej obsahu, čo vyjadria pripojením svojich podpisov pod text zmluvy. Podpisom sa stáva zmluva pre obe 

strany záväzná. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka na webovom sídle kupujúceho. Vlastnícke právo k predmetu prevodu 

prechádza na kupujúceho právoplatným rozhodnutím príslušného okresného úradu o povolení vkladu. 

 

8.2  Zmluvné strany týmto vyhlasujú a berú na vedomie, že sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané odo 

dňa podpisu tejto zmluvy. Predávajúci nie je oprávnený odo dňa podpisu tejto zmluvy byty ďalej 

prenajímať, scudziť, založiť alebo inak s nimi nakladať tak, že by zabránili povoleniu vkladu do katastra 

nehnuteľností. Taký právny úkon je oboma stranami považovaný za neplatný od začiatku. 

 

8.3 Nebezpečenstvo škody na predmete prevodu prechádza na kupujúceho ku dňu prechodu vlastníckeho 

práva na kupujúceho. 

 

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, 

neúčinným alebo nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie 

je dotknutý ostatný obsah zmluvy. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou dotknuté 

ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a účinným zákonným ustanovením, ktoré je mu svojim 

významom a účelom najbližšie. 

8.5 Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou, sa spravujú ustanoveniami Obchodného  

zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 

Zb. v znení neskorších predpisov) príp. ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 

v Slovenskej republike. 

8.6 V prípade sporu zo vzťahu založenom touto zmluvou, účastníci sa dohodli riešiť spory prioritne 

mimosúdnou cestou a v prípade súdneho sporu, postupom podľa Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 

99/1963 Zb.) v znení neskorších predpisov.  

8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že bola spísaná na základe ich pravej a slobodnej 

vôle, nebola dojednaná v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená čo osvedčujú pripojením svojich podpisov pod zmluvu. 

8.8 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov a to len po vzájomnom 

súhlase oboch zmluvných strán. 

 

8.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s nehnuteľnosťami nakladať, že právny úkon je urobený 

v predpísanej forme, že ich prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne určité a zrozumiteľné a že ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená čo osvedčujú pripojením svojich podpisov pod zmluvu. 

 

8.10 Zmluva je vyhotovená vo 8 vyhotoveniach, z ktorých predávajúci obdrží 2 vyhotovenia, kupujúci 

obdrží 4 vyhotovenia a 2 vyhotovenia budú použité pre účely konania o povolení vkladu. Všetky 

vyhotovenia zmluvy sú  rovnako platné. 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa                                                       V Liptovskom Mikuláši, dňa 

 

 

 

  Za predávajúceho                                 Za kupujúceho 

 

 

..............................................                                                 ……………………………………                                                                                                                                  

 

      Jana Havránková                                                              MUDr. Alexander Slafkovský 

      konateľ spoločnosti                                                                      primátor mesta 



 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

 
 
V zmysle uznesenia č. 28/2013 zo dňa 07.03.2013 mesto Liptovský Mikuláš uzavrelo dňa 24.04.2013 

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov v bytovom dome  č. 167/2013/PRÁV. ( ďalej len 

„Zmluva")  so spoločnosťou STRATEGIC SERVICES, s r.o., ako budúcim predávajúcim  predmetom 

ktorej je kúpa 47 bytových jednotiek v nehnuteľnosti č. s. 1871 („Dominanta“) nachádzajúcej sa na 

Hviezdoslavovej ulici v Liptovskom Mikuláši na pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2  o výmere 1240 m
2 

,  
vrátane k nim prislúchajúcich spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach bytového domu ako aj prislúchajúcich spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku 

pod stavbou a na technických rozvodoch vedúcich do objektu súp. č. 1871. Podľa článku IV. bod 3. písm. 

c) Zmluvy mohol budúci predávajúci postúpiť práva z tejto zmluvy na tretiu osobu ( fyzickú či právnickú 

osobu ), ktorá automaticky vstúpi do všetkých práv a povinností z tejto zmluvy (generálna sukcesia) 

v rozsahu tejto  zmluvy, za podmienky že prevedie výlučné vlastníctvo ku všetkým nehnuteľnostiam 

uvedeným v čl. I. ods. 1 najneskôr do doby vydania kolaudačného rozhodnutia na celý objekt súp. č. 1871 

aby osoba,  na ktorú bude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, bola totožná s osobou budúceho 

predávajúceho. K tejto skutočnosti, ako nám bolo oznámené listom zo dňa 22.08.2013 došlo a spoločnosť 

STRATEGIC SERVICES, s r.o. zmluvou o prevode práv a povinností previedla tieto na spoločnosť 

Finance development s.r.o., Koceľova 15, Bratislava 821 08, IČO:  43 789 528. Spoločnosť Finance 

development s.r.o. nám 19.12.2013 oznámila, že už je vlastníkom  nehnuteľností, ktoré sú predmetom 

Zmluvy a navrhla zmeny a doplnenia Zmluvy z dôvodu zníženia celkovej plochy predmetu kúpy na 

1749,11 m2,  nakoľko bolo potrebné vykonať nerovnosti stien a úpravy nevyhovujúceho povrchu pridaním 

dodatočnej sadrokartónovej konštrukcie po vypracovaní projektu. Zvýšenia dohodnutej kúpnej ceny na 

881,47 € vrátane DPH, (cena je v limite 900€/m2 podlahovej plochy bytu, ktorý je stanovený 
nariadením vlády SR č. 228/2013 Z.z. a vyplýva z platného znenia zákona443/2010 Z.z.) t.j. 1 541 790, 70 

€ a to jednak z už spomenutých vykonaných úprav, ako i vybudovania bezbariérových vstupov v byte číslo 

2. 01, podľa projektovej dokumentácie, na základe požiadavky budúceho kupujúceho. Ďalej investor 

zabezpečil meranie a možnosť odpojenia každej bytovej jednotky zo spoločných priestorov, namiesto 

malometrážnej pivničnej kobky o výmere 1m2 poskytne k bytom veľkometrážnu kočikáreň, sklad bicyklov 

o výmere 36,55 m2 a zhromaždovaciu miestnosť o výmere 35,34 m2. Investor navrhuje zriadiť bezodplatné 

vecné bremeno právo prechodu a prejazdu v prospech budúceho kupujúceho na vedľajšom pozemku č. 

1715/7 o výmere 1548 m2.  

Ďalšie navrhované zmeny vyplynuli v súvislosti so schválením zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. o Štátnom 

fonde rozvoja bývania, ktorým bol zrušený zákon NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 

bývania v znení neskorších právnych predpisov.  

Prílohou tejto správy je predbežný pracovný návrh kúpnej zmluvy, nakoľko v súčasnosti nie sú k dispozícii 

presné údaje, potrebné pre znenie zmluvy. Platný návrh kúpnej zmluvy s popisom jednotlivých bytov 

a určením veľkosti spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 

domu a na pozemku, na ktorom dom stojí, bude mestskému zastupiteľstvu doložený po jeho doručení 

predávajúcim po vyhotovení znaleckého posudku na bytový dom. 

Návrh kúpnej zmluvy je predložený na schválenie MsZ na základe požiadavky Okresného úradu 

Žilina 
 

 

 


