
      
K ú p n a    z m l u v a 

č.312/2011/OM 
 

Zmluvné strany 
 
Predávajúci       : Mesto Kežmarok ,zastúpené Ing. Igorom Šajtlavom primátorom mesta so 
        sídlom Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok                           
                   IČO  :32 62 83 
        IČ DPH  :SK 2020697184                            
                             č.účtu  :6608185127/1111 
                             Bankové spojenie :UniCredit Bank a.s.,  zastupiteľstvo Kežmarok                                              
                             /ďalej len predávajúci  / 
    
 

a 
 

Kupujúci: 
 
Meno a priezvisko:       Pavol P. 
rodený:        
Trvalé bydlisko:              Veľký Krtíš  
RČ:          
dátum narodenia:        
štátne občianstvo:  SR 

a manželka 
Meno a priezvisko:          Kvetoslava P. 
rodená:           
Trvalé bydlisko:               Veľký Krtíš   
RČ:           
dátum narodenia:        
štátne občianstvo:  SR 
 
(ďalej  spoločne len kupujúci) 

 
I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom bytu č.33 na 6.poschodí bytového domu 
čs.825 na pozemku KN-C 1459, na ul. P.O.Hviezdoslava č.16 vo Veľkom Krtíši 
a spoluvlastníkom podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,                                         
v podiele 58/2986 (ďalej tiež „prevádzané nehnuteľnosti“). 
 
2. Nehnuteľnosti uvedené v odst. I./1 sú zapísané na liste vlastníctva č.2179 pre obec  k.ú. 
Veľký Krtíš. Vlastníctvo bytu a spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení 
predávajúci nadobudol na základe kúpnej zmluvy zo dňa 9.9.2005 pod č. vkladu 
V 1072/2005.      
                                                                                             



II. 
Popis a rozloha bytu 

 
1. Byt č.33 na 6.poschodí obytného domu čs. 825 pozostáva z 2 obytných miestností 
a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica č.33. 
2. Celková výmera podlahovej plochy bytu vrátane pivnice je 58,37m2.  
3. Vybavením bytu je jeho vnútorná inštalácia ( potrubné rozvody plynu, vody, ústredného 
kúrenia, elektroinštalácie, kanalizácie) okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné 
užívanie, prípojka káblovej televízie, poštová schránka, zvonček, vodomer na teplú úžitkovú 
vodu a vodomerom na studenú vodu. 
 

III. 
Určenie a popis spoločných častí, spoločných zariadení domu 

 
1. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení 
domu 
2. Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, schody, obvodové múry, priečelia, 
vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie. 
3. Spoločnými zariadeniami domu sú: práčovňa, sušiareň, kočikáreň, bleskozvod, výťah, 
vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky a to aj 
v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.  
4. Predávajúci s bytom odpredáva kupujúcim spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu, ktorého veľkosť je 58/2986. 
 

IV. 
Technický stav domu a bytu 

 
1. Kupujúci vyhlasujú, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámili so stavom bytu a jeho 
vybavenia, spoločných častí a zariadení domu, ich stav je im dobre známy a byt, vrátane 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach v tomto stave 
kupujú. 
 

V. 
Úprava práv k pozemku 

 
1. Pozemok parc.č. KN-C 1459, k.ú. Veľký Krtíš, výmera 475m2, druh pozemku zastavaná 
plocha, na ktorom je dom postavený nie je predmetom prevodu podľa tejto zmluvy. 
2. K uvedenému pozemku je zariadené  podľa § 23 zákona 182/1993 Z.z. právo 
zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech vlastníkov bytov v dome, spočívajúce 
v práve užívania stavby, v práve vstupu a prechodu. 
 

VI. 
Cena bytu  

 
1. Predávajúci predáva a kupujúci kupujú nehnuteľnosť - byt uvedený v čl.I., odst.1 a v čl.II., 
odst. 1., vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu uvedených v čl.II, ods.2 a 3, za dohodnutú kúpnu cenu 2 000,-EUR, slovom: 
Dvetisíceur, za ktorú kupujúci uvedené nehnuteľnosti do svojho vlastníctva preberajú.  
 
 



2. Predaj a cena nehnuteľnosti bola odsúhlasená uznesením MsZ č. 203/2011 dňa 22.09.2011. 
 
3. V prípade omeškania s platením kúpnej ceny v dohodnutej lehote má predávajúci voči 
kupujúcim nárok na úrok z omeškania vo výške stanovenej Nariadením vlády č. 87/1995 Z. 
z., v platnom znení,  ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.  
                                                                                                                 

VII. 
Platobné podmienky 

 
1. Kupujúci uhradia kúpnu cenu na účet predávajúcemu vedený v UniCred Bank Slovakia  
a.s., expozitúra  Kežmarok, č. účtu 6608185127/1111, na základe faktúry vystavenej 
najneskôr do 15.12.2011. 
2. Úhrada kúpnej zmluvy sa považuje za zaplatenú až v deň pripísania na účet mesta 
Kežmarok.                                                                                                                                   
 

VIII. 
Správa domu 

 
1. Správu domu zabezpečuje Stavebné bytové družstvo Veľký Krtíš na základe zmluvy 
a výkone správy. 
2. Kupujúci vyhlasuje, že nemá námietky k takto vykonávanej správe a bez výhrad s ňou 
súhlasí. 

IX. 
Osobitné ustanovenie. 

 
1. Predávajúci vyhlasuje, že na prevádzanom byte neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, ani 
iné ťarchy okrem záložného práva k bytu v prospech vlastníkov bytov v dome. 

 
X. 

Nadobudnutie vlastníctva 
 

1. Kupujúci nadobudne vlastníctvo bytu a zároveň spoluvlastníctvo spoločných častí 
a spoločných zariadení domu a príslušenstva vkladom do katastra nehnuteľností na 
Katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správe katastra vo Veľkom Krtíši. 
2. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci až po úplnom zaplatení kúpnej 
ceny a správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva kupujúcimi.  
 

XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Kupujúci vyhlasujú, že s nadobudnutím vlastníckeho práva k predmetu kúpy pristupujú 
k Zmluve o výkone správy bytov, ktorú vykonáva Stavebné bytové družstvo Veľký Krtíš, so 
sídlom Železničná 18, 990 01 Veľký Krtíš,  a že sa s touto zmluvou oboznámili. 
2. Kupujúci vyhlasujú, že preberajú spolu s bytom ťarchu – zákonné záložné právo v zmysle § 
15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení zákona č. 70/2010 na zabezpečenie pohľadávok 
vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných 
zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych 
úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník bytu, 
alebo nebytového priestoru v dome v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových 



priestorov domu. Uvedená ťarcha sa zapíše v zmysle novely zákona do katastra 
nehnuteľností.   
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými 
prejavmi viazané až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušnej správy 
katastra o povolení alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech 
kupujúcich do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy. 
4. V prípade, ak príslušná správa katastra preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy v prospech kupujúcich, zmluvné strany sú 
povinné poskytovať si vzájomne súčinnosť a odstrániť nedostatky tejto zmluvy a návrhu na 
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípadne jeho príloh. 
5. V prípade ak príslušná správa katastra rozhodne o zamietnutí alebo o zastavení konania o 
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy v prospech 
kupujúcich, zmluvné strany sú povinné podpísať znova kúpnu zmluvu s rovnakými 
podmienkami ako v tejto zmluve. 
6. V prípade zániku zmluvy, alebo odstúpenia od tejto zmluvy sú si zmluvné strany povinné 
bezodkladne vrátiť plnenia, ktoré si navzájom poskytli. Nárok na zaplatenie účelne 
vynaložených nákladov súvisiacich s prevodom vlastníckeho práva k predmetu kúpy druhou 
zmluvnou stranou nie je týmto dotknutý. 
7. V prípade vzniku nároku na zaplatenie úrokov predávajúcemu podľa tejto zmluvy, je 
povinná zmluvná strana zaplatiť úroky  do 15 dní od doručenia výzvy oprávnenej strany na 
zaplatenie. 
8. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že k prevodu predmetu kúpy nedošlo v tiesni a pod 
nátlakom, nápadne nevýhodných podmienok a zmluva vyjadruje ich pravú, slobodnú, 
dobromyseľnú vôľu. Práva a povinnosti výslovne v zmluve neupravené, vyplývajúce z tohto 
právneho úkonu sa riadia Občianskym zákonníkom. 
9. Kúpna zmluva bola predávajúcim a kupujúcimi prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom a 
vyhláseniami podpísaná v 5 exemplároch, ktoré majú platnosť originálu, ktoré budú 
odovzdané 2x  ku katastrálnemu konaniu, 3x ostávajú účastníkom zmluvy. 
10. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpne zmluvy budú uložené u predávajúceho  
v úschove do doby vyplatenia celej kúpnej ceny. Návrh na vklad  podá predávajúci až po 
úplnom zaplatení kúpnej ceny a správneho poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva 
kupujúcimi. Kupujúci splnomocňujú súčasne predávajúceho k podaniu návrhu na vklad z tejto 
kúpnej zmluvy. 
11. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
 
Kežmarku, dňa ............ 2011    Veľký Krtíš, dňa ............ 2011 
 
 
 
 ..........................................                                       ........................................ 
       Mesto Kežmarok                                                        Pavol P.  
      Ing. Igor Šajtlava                          kupujúci 
        primátor mesta 
             

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

           Kvetoslava P.                                                                                                                                                     
                                                                              kupujúca                                                              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


