
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 
uzatvorená podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov 
a podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

OM 19/2013 
 
 

Článok I 
 
Predávajúci:   Mesto Kežmarok 
Adresa podateľne:  Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok 
IČO:    00 326 283 
Štatutárny zástupca:  Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta 
Bankové spojenie:  UniCreditBank, a.s. pobočka Kežmarok 
Číslo účtu:   6608185127/1111 
/ďalej len predávajúci/ 
 
 
Kupujúci:   V. M. 
Dátum narodenia:  
Rodné číslo:   
Trvale bytom:   
Obchodné meno:  Vladimír Majerčák  -  MEGAS SPOL 
Miesto podnikania:  Michalská 18,  Kežmarok 
IČO:    17202141 
/ďalej len kupujúci/ 

Článok II 
 
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom  nebytového priestoru  č.1 o výmere podlahovej 
plochy 170,66 m², nachádzajúceho sa na prízemí  bytového domu súpisné číslo 980, číslo 
vchodu 56,  na ulici Gen. Štefánika v Kežmarku, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 968 
v k. ú. Kežmarok. Predávajúci je ďalej výlučným vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 
17636/158891  na spoločných častiach a spoločných zariadeniach   uvedeného bytového 
domu (ďalej len „domu“)  a spoluvlastníckeho podielu  17636/ 158891 na pozemku parc. č. 
KN-C 968 o výmere 675 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. 
2. Predmetné nehnuteľnosti sú zapísané  v prospech predávajúceho na liste vlastníctva č. 2379 
v celosti, v katastri nehnuteľností na Katastrálnom úrade v Prešove, Správe katastra 
Kežmarok, katastrálne územie Kežmarok. 

 
Článok III 

 
Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníctva nehnuteľností popísaných v článku II ods. 1 
tejto zmluvy z vlastníctva predávajúceho do vlastníctva kupujúceho, a to: 
a) nebytového priestoru č. 1 o výmere podlahovej plochy 170,66 m2, nachádzajúceho sa v  
dome súpisné číslo 980, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 968, pozostávajúceho z: 
 predajňa potravín o výmere podlahovej plochy 71,42 m2, sklad so schodiskom o výmere 
podlahovej plochy 20,65 m2, sklad o výmere podlahovej plochy 24.77 m2, šatňa o výmere 
podlahovej plochy 11,94 m2, kancelária o výmere podlahovej plochy 10,16 m2, umyváreň 
o výmere podlahovej plochy 1,30 m2, WC o výmere podlahovej plochy 1,28 m2 na prízemí 



a skladu o výmere podlahovej plochy 25,89 m2 a schodiska na prízemie o výmere podlahovej 
plochy 3,25 m2 v suteréne objektu.  
b)  pozemku parc. č. KN-C 968 o výmere 675 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
v podiele 17636/158891,  
c)  spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  domu 
súpisné číslo 968 o veľkosti 17636/158891. 

 
 

Článok IV 
 

1. S vlastníctvom nebytového priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí 
a spoločných zariadení domu a príslušenstva. 
2.Spoločnými časťami sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, 
schodiská, podkrovie, dve terasy (ktoré sú v užívaní vlastníkov bytov č.19 a 20 – ako balkóny 
a nebytového priestoru – ako strecha) vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné 
konštrukcie.  
3. Spoločnými zariadeniami domu sú: práčovňa, sušiareň, žehliareň s WC, kočikárne, 
hromozvody, prípojky a vnútorné rozvody inžinierskych sietí - vodovodné, teplonosné, 
kanalizačné, elektrické, plynové  rozvody, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu 
a slúžia výlučne domu, v ktorom je prevádzaný  nebytový priestor umiestnený. 
 

Článok V 
 

 Kupujúci vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámil so stavom 
nebytového priestoru a jeho vybavenia a so stavom spoločných častí a spoločných zariadení 
domu, v tomto stave ho kupuje. 

 
Článok VI 

 
1. Predaj prevádzaných nehnuteľností bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva 
Kežmarok  č.214/2012 zo dňa 25.10. 2012. 
2. Predmetom tohto majetkového prevodu sú nehnuteľnosti, ktoré predávajúci prevádza do 
vlastníctva kupujúceho ako doterajšieho nájomcu s prednostným právom prevodu podľa 
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písmeno a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
Článok VII 

 
1. Predávajúci predáva nehnuteľnosti podľa článku III tejto zmluvy so všetkými právami a 
povinnosťami a kupujúci ju kupuje do výlučného vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu 
64 100 eur , slovom Šesťdesiatštyritisícsto eur. 
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu na účet predávajúceho vedený v 
UniCreditBank,a.s. pobočka Kežmarok,  číslo účtu 6608185127/1111, variabilný symbol: 
192013 do 30 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Ak kupujúci 
neuhradí kúpnu cenu ani v dodatočnej lehote 10-tich dní, má predávajúci právo od kúpnej 
zmluvy odstúpiť. 
3. V prípade, že k úhrade kúpnej ceny nedôjde v dohodnutej lehote  30 dní od podpísania 
zmluvy, zaväzuje sa kupujúci uhradiť na účet predávajúceho úrok z omeškania z kúpnej ceny 
v zákonnej výške. 



Článok VIII 
 

1. Správu domu  vykonáva spoločnosť Spravbytherm, s.r.o., Poľná 2/1494,  Kežmarok,  IČO 
36 690 856,  na základe Zmluvy o výkone správy.  
2. Kupujúci vyhlasuje, že sa so Zmluvou o výkone správy oboznámil, bez výhrad s ňou 
súhlasí a pristupuje k Zmluve o výkone správy so správcom uvedeným v ods. 1 tohto článku 
zmluvy.  
 

Článok IX 
 

1. Predávajúci vyhlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne záložné práva, 
vecné bremená, iné právne vady ani obmedzenia prevodu, s výnimkou záložného práva 
v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 15 zákona č. 182/1993 
Z.z. . Kupujúcemu je stav prevádzaných nehnuteľností dobre známy a v takomto stave ich 
kupuje. 
2. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu prevodu vkladom tejto zmluvy do 
katastra nehnuteľností na Katastrálnom úrade Prešov, Správe katastra Kežmarok. Právne 
účinky vkladu vzniknú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu 
doručenia návrhu na vklad. 
3. Účastníci prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a že uzavretie tejto zmluvy je na 
podklade ich zmluvnej voľnosti pri rešpektovaní platných zákonov. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k 
nehnuteľnostiam, podá predávajúci, a to najneskôr do 15-tich dní odo dňa úplného zaplatenia 
kúpnej ceny. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na účet predávajúceho. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností znáša kupujúci.  

 
 

Článok X 
 
1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a pre jej účinnosť je zároveň potrebný vklad do katastra nehnuteľností. 
Predávajúci je povinný túto zmluvu zverejniť do siedmich dní odo dňa doručenia 
právoplatného rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu. Táto zmluva je podľa § 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
2. Na základe povolenia vkladu vlastníckeho práva vykoná Katastrálny úrad  Prešov, Správa 
katastra Kežmarok  príslušný zápis do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho. 
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len na základe vzájomného súhlasu 
zmluvných strán, a to výhradne formou písomných dodatkov. 
 

Článok XI 
 
1.  Na práva a povinnosti zmluvných strán,  pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak, sa vzťahujú 
príslušné ustanovenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
2. Zmluva bola vyhotovená v  5 rovnopisoch, z ktorých dostane kupujúci jeden rovnopis, 
predávajúci dostane dva rovnopisy a 2 rovnopisy sú určené pre Katastrálny úrad  Prešov, 
Správu katastra Kežmarok. 



3.  Zmluvné strany súčasne zhodne prehlasujú, že  ako účastníci zmluvy sú oprávnení s 
predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná 
voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 
4. Účastníci zmluvy po jej prečítaní výslovne prehlásili, že zmluva bola spísaná a uzavretá 
podľa ich pravej a slobodnej vôle, že ju neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpísali. 
 
 
 
Kežmarok, dňa ________________   Kežmarok, dňa _________________ 
 
 
 
Predávajúci :       Kupujúci : 
 
 
 
 
___________________________    ____________________________ 
        za Mesto Kežmarok     V.M. 
        Ing. Igor Šajtlava 
         primátor mesta 
 
 
 
 
 


