
~{ESTSKE. ZASTUPITEĽ.STVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 26. júna 2014 číslo 60/2014 

K bodu: Zmeny a doplnenia návrhu kúpnej zmluvy k nehnutel'nostiam ("Dominanta") 

Mestské zastupiteľstvo 

I. k o n š t a t uje, ž e 

mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši uznesením č. 1/2014 zo dňa 9. januára 2014 
schválilo Návrh kúpnej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami Finance development 
s.r.o., Kocel'ova 15, Bratislava 821 08, IČO: 43 789 528, ako predávajúcim a mestom Liptovský 
Mikuláš ako kupujúcim 

II. sch val' uje 

Zmeny a doplnenia Návrhu kúpnej zmluvy k nehnutel'nostiam (v úplnom znení) uzavretej 
medzi zmluvnými stranami Finance development s.r.o., Kocel'ova 15, Bratislava 821 08, IČO: 
43 789 528, ako predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš ako kupujúcim, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia. 

Dátum podpisu uzneseni : 

Slafkovský 
mesta 



Návrh 

KÚPNA ZMLUV A K NEHNUTEĽNOSTIAM 
uzavretá podľa ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Príloha 

(táto Kúpila zmluva k lle/lIluteľllostiam ďalej ako "Zmluva" v prísltlŠllom gramatickom tvare) 

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

Zmluvné strany 

Zapísaný: ORSR Bratislava, oddiel: Sro, Vložka číslo: 48755/B 
Zastúpený: Jana Havránková, konateľ 
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, číslo účtu: 114243/3000 

IBAN: SK 97 3000 0000 0000 0011 4243 
(Ďalej ako "predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

Kupujúci: Mesto Liptovský Mikuláš 
Sídlo: Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42 
IČO: 00315524 
Zastúpený: MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, číslo účtu: 1600443002/5600 

IBAN: SK89 5600 0000 0016 0044 3002 
(Ďalej ako " kupujúci" v príslušnom gramatickom tvare) 

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 7874 a spoluvlastníkom pozemku zapísanom na liste vlastníctva č. 6197 a to: 

A) pozemku reg. C KN parcelné číslo 1715/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1239 m2 a 
pozemku reg. C KN parcelné číslo 1715/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 602 m2

, 

B) bytov č. 1 až 47, nachádzajúcich sa v Polyfunkčnom objekte - Hviezdoslavova 2 (ďalej ako 
lildom" v príslušnom gramatickom tvare), na Hviezdoslavovej ulici súpisné číslo 1871, vchod č. 2a~ 
postaveného na pozemku reg. C KN parcelné číslo 1715/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1239 m2

: 

l) Byt č. 1 na l. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 44,70 m2
, 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 je vyhotovený ako byt s bezbariérovým vstupom. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 171512je 4470/394447, 



2.) Byt Č. 2 na l. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 24,23 m2
, pozostávajúci 

zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 2423/394447, 
3.) Byt č. 3 na l. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 35,94 m2 

, pozostávajúci 
zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3594/394447, 
4.) Byt č. 4 na l. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 35,66 m2 

, pozostávajúci 
zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2je 3566/394447, 
5.) Byt č. 5 na l. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 35,80 m2 

, pozostávajúci 
zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3580/394447, 
6.) Byt č. 6 na l. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 35,13 m2 

, pozostávajúci 
zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C K.N parc. č. 1715/2 je 3513/394447, 
7.) Byt č. 7 na 1. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 33,18 m2 

, 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C K.N parc. č. 1715/2 je 3318/394447, 
8.) Byt č. 8 na 2. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 23,28 m2 

, 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 prijmu, 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 2328/394447, 
9.) Byt č. 9 na 2. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 37,72 m2

, pozostávajúci 
zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3772/394447, 
10.) Byt č. 10 na 2. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 71,51 m2 

, 

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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 7151/394447, 
11.) Byt č. 11 na 2. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 44,07 m2 

, 

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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 4407/394447, 
12.) Byt č. 12 na 2. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 24,41 ml , 
pozostávajúci zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 2441/394447, 
13.) Byt č. 13 na 2. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 33,63 ml , 
pozostávajúci zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3363/394447, 
14.) Byt č. 14 na 2. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 36,84 ml , 
pozostávajúci zjednej 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 prijmu, 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 3684/394447, 
15.) Byt č. 15 na 2. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 36,92 ml , 
pozostávajúci zjednej 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 prijmu, 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 3692/394447, 
16.) Byt Č. 16 na 2. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 33,83 m2 

, 

pozostávajúci zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3383/394447, 
17.) Byt č. 17 na 2. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 33,51 m2 

, 

pozostávajúci zjednej 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 OVBT 
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 3351/394447, 
18.) Byt č. 18 na 3. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 23,41 m2 

, 

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 
OVBr 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. 1715/2je 2341/394447, 
19.) Byt č. 19 na 3. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 37,39 m2 

, 

pozostávajúci zjednej 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 OVaT 
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 3739/394447, 
20.) Byt č. 20 na 3. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 71,40 m2 

, 

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 DV BT 
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. 1715/2je 7140/394447, 
21.) Byt Č. 21 na 3. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 43,64 mZ , 
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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 4364/394447, 
22.) Byt č. 22 na 3. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 24,81 mZ , 
pozostávajúci zjednej 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 prijmu, 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. 1715/2je 2481/394447, 
23.) Byt č. 23 na 3. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 33,58 mZ , 
pozostávajúci zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2je 3358/394447, 
24.) Byt č. 24 na 3. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 37,02 mZ , 
pozostávajúci zjednej 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 DV BT 
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 3702/394447, 



25.) Byt Č. 25 na 3. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 37,11 ml , 
pozostávajúci zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2je 3711/394447, 
26. ) Byt č. 26 na 3. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 33,63 ml , 
pozostávajúci zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. Č. 1715/2 je 3363/394447, 
27.) Byt č. 27 na 3. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 33,99 ml , 
pozostávajúci zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3399/394447, 
28.) Byt č. 28 na 4. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 23,22 ml , 
pozostávajúci zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2je 2322/394447, 
29.) Byt č. 29 na 4. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 37,68 ml , 
pozostávajúci zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3768/394447, 
30. ) Byt Č. 30 na 4. poschodí vo vchode č. 2a 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 7192/394447, 
31.) Byt č. 31 na 4. poschodí vo vchode č. 2a 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 prijmu, 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 4347/394447, 
32.) Byt č. 32 na 4. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 24,85 m2 

, 

pozostávajúci zjednej 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 DV BT 
televízneho prijmu, 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 2485/394447, 
33.) Byt č. 33 na 4. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 33,97 m2 

, 

pozostávajúci zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3397/394447, 
34.) Byt č. 34 na 4. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 36,88 m2 

, 

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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3688/394447, 
35.) Byt č. 35 na 4. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 37,25 m2 

, 

pozostávajúci zjednej 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 prijmu, 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 3725/394447, 
36.) Byt č. 36 na 4. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 33,31 m2 

, 

pozostávajúci zjednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpel'ňa 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 3331/394447, 
37.) Byt č. 37 na 4. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 34,06 m2 

, 

pozostávajúci zjednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpel'ňa 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 3406/394447, 
38.) Byt č. 38 na 5. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 23,05 m2 

, 

pozostávajúci zjednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút, predsieň 

a kúpel'ňa 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 2305/394447, 
39.) Byt č. 39 na 5. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 37,25 ml , 
pozostávajúci zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3725/394447, 
40.) Byt č. 40 na 5. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 71,75 ml , 
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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2je 7175/394447, 
41. ) Byt č. 41 na 5. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 44,20 ml , 
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 . 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 4420/394447, 
42.) Byt č. 42 na 5. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 24,84 ml , 
pozostávajúci zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 2484/394447, 
43.) Byt č. 43 na 5. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 33,19 mZ , 
pozostávajúci zjednej 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 prijmu, 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 3319/394447, 
44.) Byt Č. 44 na 5. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 36,98 mZ , 
pozostávajúci zjednej 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. 
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku reg. C KN parc. č. 1715/2 je 3698/394447, 
45.) Byt Č. 45 na 5. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 37,42 mZ , 
pozostávajúci zjednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpel'ňa 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 prijmu, 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 3742/394447, 
46.) Byt č. 46 na 5. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 33,44 mZ , 
pozostávajúci z jednej obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba a kúpel'ňa 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 3344/394447, 
47.) Byt č. 47 na 5. poschodí vo vchode č. 2a o celkovej podlahovej ploche 34,04 mZ , 
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 DV BT 
televízneho prijmu, 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 3404/394447, 

C) technických rozvodov a to: vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky splaškovej, kanalizačnej 

prípojky dažďovej, vedúcich do domu súp. č. 1871, nachádzajúcich sa na pozemku reg. C KN parc. č. 

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 popísaných v článku I písm. B bod 1 - 47 tejto Zmluvy.  

Spoločnými časťami domu, ktorými sa rozumejú časti 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 domu, ktorými sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné 

užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, sú bleskozvod, dva výťahy, 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, kočikáreň,  sklad 

bicyklov o výmere  36,56 m
2
  a  klubovňa o  výmere 35,34 m

2
, nachádzajúce sa na prízemí domu. 

 

Príslušenstvom domu je 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 tejto Zmluvy, 

spoluvlastnícky podiel k pozemku reg. C KN parcelné číslo 1715/2  - zastavané plochy a 

nádvoria o výmere  1239 m
2
 v podiele 174911/394447, spoluvlastnícky podiel k pozemku reg. C 

KN parcelné číslo 1715/7  - zastavané plochy a nádvoria o výmere  602 m
2
 v podiele 

174911/394447 a spoluvlastnícky podiel na technických rozvodoch popísaných v článku I ods. 1.1 

písm. C tejto Zmluvy v podiele 174911/394447 a kupujúci ich kupuje do svojho výlučného 

vlastníctva a zaväzuje sa spôsobom a v čase uvedenom v tejto Zmluve 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, prislúchajúcim spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach domu  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: IBAN: SK 97 3000 0000 0000 0011 4243 a to v troch tranžiach. Prvá časť kúpnej ceny 

v sume 10,70 EUR bude kupujúcim uhradená do 15 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, druhá časť  vo 

výške 60% bude uhradená kupujúcim po schválení a uvoľnení čerpania finančných prostriedkov z 

úveru na financovanie kúpy predmetu prevodu podľa tejto Zmluvy zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

Tretia časť kúpnej ceny vo výške 40% bude uhradená z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a to bezodkladne po jej získaní a uvoľnení čerpania 

finančných prostriedkov.  

 



Zmluvné strany dohodli, že bezodkladne po uhradení celej kúpnej ceny doloží predávajúci 
kupujúcemu súhlas Slovenskej záručnej a rozvojovej banky ako záložného veriteľa predávajúceho, 
ktorého záložné právo spočíva na predmete tejto Zmluvy s výmazom záložného práva na predmete 
tejto Zmluvy. 

4.2 Celková kúpna cena za spoluvlastnícky podiel k pozemku pod domom súp. č. 1871, reg. C KN 
parc. č. 1715/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1239 m2 vk. ú. Liptovský Mikuláš v podiele 
174911/394447 a za spoluvlastnícky podiel k susednému pozemku reg. C KN parc. č. 1715/7, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 602 m2 v podiele 174911/394447 je l Euro (slovom jedno Euro 
) s DPH. 

4.3 Celková kúpna cena za spoluvlastnícky podiel na technických rozvodoch a to: vodovodná 
prípoj ka, kanalizačná prípojka splašková, kanalizačná prípoj ka dažďová, vedúcich do domu súp. č. 
1871, nachádzajúcich sa na pozemku reg. C KN parc. Č. 1715/2 zastavané plochy a nádvoria vk. ú. 
Liptovský Mikuláš v podiele 174911/394447 je 1 Euro (slovom jedno Euro) vrátane DPH. 

4.4. Kúpnu cenu podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto článku uhradí kupujúci predávajúcemu do 15 dní odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy na jeho účet. 

4.5 Predávajúci na úhradu kúpnej ceny za predmet prevodu vystaví a doručí kupujúcemu faktúruly v 
dvoch vyhotoveniach najmenej 35 dní pred termínom jej/ich splatnosti, opatrené podpisom 
predávajúceho na každej strane dokladu. Každá faktúra musí spÍňať náležitosti podl'a príslušných 
zákonných predpisov. Faktúra musí obsahovať najmä identifikačné údaje kupujúceho a 
predávajúceho, bankové spojenie predávajúceho a formu úhrady bezhotovostným prevodom, poradové 
číslo faktúry, dátum zdaniteľného plnenia, dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry, podrobnú 
identifikáciu domu, uplatnenú sadzbu dane, základ dane a výšku dane. 

4.6 V prípade, ak 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 v prípade, 
že od tejto Zmluvy neodstúpi, 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, po predchádzajúcom súhlase Štátneho fondu 
rozvoja bývania so zriadením ďalšieho záložného práva. 

4.7 V prípade, že kupujúcemu nebude vydaný súhlas s uvoľnením čerpania prostriedkov úveru a/alebo 
dotácie alebo následne nebude čerpanie prostriedkov úveru a/alebo dotácie schválené, kupujúci môže 
od tejto Zmluvy odstúpiť. 

V 
Sankcie 

5.1 Zmluvné strany dohodli, že ak kupujúcemu nebude schválené a uvoľnené čerpanie prostriedkov 
úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania alalebo 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 úver alebo dotácie, zaväzuje sa predávajúci zaplatiť kupujúcemu 
zmluvnú pokutu v sume 5.000 Eur za každý skončený rok v ktorom Štátny fond rozvoja bývania 
alalebo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky neposkytne 
alalebo neschváli a neuvoľní čerpanie kupujúcemu úver alalebo dotáciu z dôvodov na strane 
predávajúceho. V prípade, že takýto prípad nastane, kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť. 



5.2 V prípade. že predávqjúci nesp/ní alebo sp/ní iba čiastočne svoje povinnosti a závä=fcy uvedené 
~, odsekoch 4. J. -1.5, 7.2 - 7.5. tejto Zmluvy, zaväzuje sa predávajúci zaplatiť kupujúcemu zmluvnú 
pokutu v sume 5.000 Eur za každ)í nesplnený záväzok. 

VI 
Výkon správy 

Predávajúci oboznámil kupujúceho, že správu domu, v ktorom sa predmet prevodu nachádza, 
vykonáva správca HOUSE MANAGEMENT s.r.o., Panenská 8, Bratislava 811 03, IČO 47 612 
851 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 Z dôvodu, že na dome viazne záložné právo zriadené v prospech bankovej inštitúcie 
zabezpečujúcej záväzok predávajúceho (ďalej ako "banka predávajúceho" v príslušnom gramatickom 
tvare), predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu najneskôr v lehote 60 dní od podpisu tejto Zmluvy 
doručiť: 

- písomný súhlas banky predávajúceho so zriadením záložného práva v prospech Štátneho fondu 
rozvoja bývania (d'alej ako "ŠFRB"), ktorý poskytne kupujúcemu úver vo výške 60% z kúpnej ceny 
podľa tejto Zmluvy; 
- písomný prísľub banky predávajúceho podať na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor žiadosť o 
výmaz záložného práva, ktoré je zriadené v jej prospech a to bezodkladne, najneskôr však v lehote 
piatich dní odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na ňou označený úverový účet predávajúceho; 
- bankou predávajúceho prehľad o výške aktuálneho zostatku jej úverového vzťahu s predávajúcim s 
označením účtu predávajúceho, na ktorý majú byť finančné prostriedky z úveru ŠFRB poukázané; 
- úverovú zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a bankou predávajúceho s príslušným rozhodnutím, 
na základe ktorého bol povolený vklad záložného práva zriadeného v prospech banky predávajúceho k 
domu; 
- súhlas predávajúceho so zriadením záložného práva na predmet prevodu v prospech ŠFRB; 

7.3 Predávajúci sa zároveň zaväzuje odovzdať pri podpise tejto Zmluvy kupujúcemu právoplatné 
kolaudačné rozhodnutie na predmet Zmluvy - originál, projektovú dokumentáciu + na CD, záručné 
listy na zariaďovacie predmety v bytoch. Predávajúci doručí kupujúcemu znalecký posudok na 
predmet Zmluvy nie starší ako tri mesiace v lehote 7 dní od podpisu tejto Zmluvy. 

7.4 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť súvisiacu s čerpaním 
úveru a dotácie kupujúcim. 

7.5 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 a ktoré by 
zmarili alebo mohli zmariť udelenie súhlasu k čerpaniu úveru alalebo dotácie. 
7.6 Predávajúci vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach, tvoriacich predmet tejto Zmluvy, neviaznu žiadne 
vecné bremená ani iné ťarchy (napr. dlhy apod.) a ani žiadne práva tretích osôb okrem záložného 
práva v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. 

7.7 Predávajúci vyhlasuje, že v etky dane, poplatky, náhrady a sankcie spojené s vlastníctvom 
predmetu tejto zmluvy splatné ku dňu podpisu tejto Zmluvy sú predávajúcim riadne uhradené. 

7.8 Na streche domu sa nachádzajú vysielače telekomunikačných operátorov, tento stav berie kupujúci 
na vedomie a zaväzuje sa ho rešpektovať. 



7.9 Vlastnícke právo k prevádzaným nehnutel'nostiam v zmysle tejto Zmluvy prechádza na 
nadobúdatel'a vkladom do katastra nehnutel'nostL Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na povolenie 
vkladu vlastníckeho práva podá kupujúci do troch dní po úhrade celej kúpnej ceny. Správny poplatok 
spojený s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností zaplatí predávajúci. 

7.10 Kupujúci berie na vedomie, že 6. a 7. poschodie domu bude predávajúci využívať na komerčné 
účely. 

7.11 Zmluvné strany sa dohodli, že spoločné zariadenia domu a to kočikáreň o výmere 36,56 m2 a 
sklad bicyklov o výmere 35,34 m2 nachádzajúce sa na prízemí domu, bude užívať výlučne kupujúci. 
Zároveň sa kupujúci zdrží užívania spoločného zariadenia WC muži, WC ženy + upratovačka, 

nachádzajúce sa vo vchode č. 2b domu. 

7.12 Predávajúci sa zaväzuje, že výšku úhrady za služby spojené s nájmom bytov dohodne so 
správcom domu primerane vo výške úhrad obvyklých v Liptovskom Mikuláši . 

VIII 
Závere,"né ustanovenia 

8.1 Táto Kúpna zmluva 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 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, ktoré 
sú predmetom prevodu podl'a tejto Zmluvy, ďalej prenajímať, scudziť, založiť alebo inak s nimi 
nakladať tak, že by zabránili povoleniu vkladu do katastra nehnutel'nostL 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 nevykonatel'ným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonatel'nosťou 
nie je dotknutý ostatný obsah zmluvy. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonatel'nosťou 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 podl'a 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 vol'nosť nie je 
obmedzená čo osvedčujú pripojením svojich podpisov pod zmluvu. 



8.8 Túto zmluvu je možné meniť a dopíňať len fonnou 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 vpredpísanej fonne, 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 

za predávajúceho 

Jana Havránková 
konateľ spoločnosti 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 

Za kupujúceho 

MUDr. Alexander Slafkovský 
primátor mesta 




