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Zmlnva o prevode vlastníctva bytu
a zmluva o zriadení predkupného práva

Č. 16-01-5631-3782/012

uzatvorená podľa ~ 5 zákona NR SR Č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov a ~ 602 Oběianskeho zákonníka

Predávajúci: Mesto Poprad
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
iČo: 00 326 470
DIČ: 2021031144
iČ DPH: Mesto Poprad nieje platcom DPH

ý SK 2021031144 — zdanitel‘ná osoba registrovaná pie daňpodřa ~ 7a Zákona Č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
Variabilný symbol: 5631

Kupujúci: Ante Kroták, roden~
Dátum narodenia:
Rodné Číslo:
Trvale bytom:
a manželka Nikola Krotáková, rodená
Dátum narodenia:
Rodné Číslo:
Trvale bytom: .

doterajší nájomcovia, sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o prevode vlastníctva bytu
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je prevod:
a) vlastníctva bytu Č. 24 na štvrtom poschodí bytového domu v Poprade na Ulici
Ludvíka Svobodu súpisné Číslo 3782, orientaČné Číslo 61 (ďalej len ‘dom‘),
k. ú. Poprad,
b) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 4624/355858 na spoločných Častiach
a spoločných zariadeniach domu,



c) spoluvlastníckel-~o podielu na pozemku parc. Č. KN-C 3009/882 o výmere 1228 m2.
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na ktorom je dom postavený a ktorého
vel‘kosťje 4624/355858.
Vlastníctvo bytu, spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení donu,
a pozemku predávajúci nadobudol podl‘a Zákona Č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Neh.nuternostj uvedené v ods. I či. I sú vedené v katastri
nehnutefností na Okresnom úrade Poprad, katastrájnom odbore na liste viastníctva
Č. 3735 pre obec Poprad, katastrálne územie Poprad.

Čiánok H
Popis a rozloha bytu

Predávaný byt Č. 24 pozostáva z jednej obytnej miestnostj a príslušenstva.
Príslušenstvom bytu je kuchyňa, predsieň, kúpel‘ňa a WC.
Celková výmera podlahovej plochy bytuje 46,24 m2.
Súčasťou bytu je jeho vnÚtorné vybavenie, a to: vodovodné, teplonosné, kanalizačné,
elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na
spoloČné užívanie.

Článok III
Určenie a popis spoločných častí, spoločných zariadení domu

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných
zariadení domu.

2. Spoločnýmj Čast‘ami domu sú: základy domu, strechy, chodby, obvodové můry,
priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcje a zvislé nosné
konštrukcie. SpoloČnými zariadeniami domu sú: výt‘ah, práčovňa, sušiareň, kočikáreň,
kotolňa, spoločná televízna anténa, hromozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizaČné,
elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené
mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktoromje prevádzaný byt umiestnený.

3. Predávajúci s bytom prevádza na kupujúcich spoluviastnícky podjel na spoločných
Častiach a spoločných zariadeniach domu, ktorého vel‘kost‘je 4624/355858.

Člúnok IV
Technický stav domu a bytu

Kupujúci vyhlasujú, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa oboznámili so stavom bytu
a jeho vybavením a so stavom spoločných častí a zariadení domu a v tomto stave ho
preberajú.

2. Predávajůci prehlasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia bytu a jeho
vybavenja spoiočných častí a zariadení domu, na ktoré by mal kupujúcich osobitne
upozornit‘

Člúnok V
Uprava práv k pozemku

Pozemok parc. č. KN-C 3009/882 o výmere 1228 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, k. ú. Poprad, na ktorom je dom postavený (ďalej len “zastavané pozemky)
je v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
a predávajúceho,

2. Predávajúci spolu s bytom prevádza na kupujúcich aj spoluvlastnícky podjel
na zastavanom pozemku, ktorého vel‘kosťje 4624/355858.
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Článok VI
Kúpua cena

Výpočet ceny bytu a pozemku: dáturn zaradenia do užívania — k 011998

Ludvíka Svobodu 3782Výpočet ceny bytu r.č. Výpočet

Obstarávacja cena domu
1 65 624 749,70vSk

Obstarávacja cena domu
53 847 601.44znížená o obstarávaciu cenu 2 r. 1 — r. 9

NP

Počet bytov 3 54

Plocha bytov, pivníc a NP
4 3 558,58v m2 (nie sú pivnice)

Plocha bytov a pivníc v m2 2 919,95
(nie sú pivnice)

Plocha bytov m2 6 2 9 19,95

Plocha NP v m2 7 638,63

Cena za m2 plochy NP 8 r. 1 : r. 4 18 441,27

Hodnota NP 9 r. 7 x r. 8 11 777 148,26

Amortizácja — 19 rokov — 38
% 10 24937404,89

Štátny príspevok celkom
v torn

599 400,--a) II 100,-- Sk/byt x počet i~ 3 X 11 100,— 3 503 940,--
bytov 11 r. 6 x I 200,-- 4 103 340,--
b) 1 200,-- Sk/podlahová
plocha bez pivníc ( x m2)
Hodnota domu 65 624 749,70
o odpočítaní:
- hodnoty NP — 1 1 777 148,26
- arnortizácje —24 937 404,89
- štátneho príspevku 12 —4 103 340,--
Výsledná hodnota 24 806 856,55
Cena za 1 m2 (* 18 ods. 1 —

13 r. 12 : r. 5 8 495,64 (282,-- €)3 zák. 182/93)
2. Predávajúci predáva a kupujúci kupujú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov

byt uvedený v článku I ods. 1 a v článku II, vrátane spoluvlastníckeho podielu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, uvedeného v článku III,
a spoluvlastníckeho podielu na pozemku, uvedeného v článku V, za cenu
v celkovej výške 13 333,02€, slovom trinást‘tisíctristotrjdsaťtrj eur a dva centy z toho:
a) kúpna cena bytu vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu vypočítaná podľa * 18 zákona NR SR č. 182/1993
Z. z. v platnom zneníje 13 039,68 € (46,24 m2 x 282,--€),
b) kúpna cena spoluvlastníckeho podielu na pozemku vypočítaná podl‘a ~ I 8a a ~ 31 a
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zákona NR SR Č. 82/1993 z. z. v platnom znení je 264,83 E.
c) v roku 2013 bol v bytovom dome nainštalovaný kamerový systém v sume
30,33 E/byt. Investícia Po odpočítaní amortizácie k roku 2016 (t.]. 3 roky x 2% = 6%)
činí 28.51 E.

Článok VII
Platobné podmienky

Na úhradu ceny bytu dohodnutej v článku VI, odsek 1. predávajúci poskytne
kupujúcemu podľa * 18 ods. 4 zákona NR SR Č. 182/1993 Z. z. v platnom znení
zrážku vo výške 30 % z ceny, t.]. vo výške 3 911,90 E.
Cena bytu po odpočítaní poskytnutej zrážkyje 9 127,78 E.
Kupujúci sa zaväzujú uhradiť v hotovosti 100 % z ceny bytu uvedenej v ods. 2 tohoto
článku do tridsiatich dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmtuvnými stranami.
Podľa ~ 18b ods. 3 Zákona NR SR Č. 182/1993 Z. z. v platnom znení, ak kupujúci
splnia svoj záväzok podľa ods. 3 tohoto článku, predávajúci sa zaväzuje podľa
Všeobecne záväzného nariadenia Č. 3/1999 o prevode vlastníctva bytov a nebytových
priestorov v meste Poprad, článok IV ods. 2 b), poskytnút‘ kupuj úcim zľavu 10 %
z ceny bytu, t.j. 912,78 E. Po odpočítaní 10 %-nej zľavyje cena bytu 8215,-- E.
Kupujúci sa zaväzujú uhradiť cenu bytu a pozemku vo výške 8 479,83 E a cenu za
investíciu — kamerový systém vo výške 28,51 E, teda spolu cenu 8 508,34 E
do tridsiatich dní odo díla podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami
na IBAN: 5K75 0200 0000 0000 2452 4562, variabilný symbol: 5631 vo Všeobecne]
úverovej banke, a. 5. v prospech Mesta Poprad.
Kupujúci uhradia nesplatenú Časť ceny bytu zistenú podľa ~ 18 ods. I v celej výške,
t. j. 30 %-nú zrážku a 10 %-nú zl‘avu, ak prevedú vlastníctvo bytu na inú osobu ako
manžela, deti, vnukov alebo rodičov do desiatich rokov od uzatvorenia zmluvy
o prevode vlastníctva bytu.
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci neuhradia
kúpnu cenu podľa podmienok stanovených v predchádzajúcich odsekoch. Po
odstúpení od zmluvy o prevode vlastníctva bytu může Mesto Poprad byt previesf
do vlastníctva tretej osoby, priČom musí zabezpečiť bytovú náhradu podľa ~ 712
a nasl. Občianskeho zákonníka.

Článok VIII
Správa domu

Predávajúci oboznámil kupujúcich, že správu domu zabezpečuje správca, ktorým je
Bytový podnik Poprad, s. r. o., Siroká 1920/2,05801 Poprad.
Kupujúci vyhlasujú, že pristupujú k zmluve o výkone správy so správcom podl‘a
ods. I článku VIII tejto zmluvy.

Článok IX
Osobitné ustanovenia

Zúčastnené strany prehlasujú, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne
záložné práva, vecné bremená ani obmedzenia prevodu, okrem zákonného záložného
práva k bytu, ktoré vzniká v zmysle ~ 15 ods. I zákona NR SR Č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení v prospech vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome.
Kupujúci berú na vedomie, že súčasne s vlastníctvom bytu vzniká k bytu zákonné
záložné právo v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
Predávajúci predáva byt, spoluvlastnicky podiel na spoločných častiach a zariadeniach
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domu a pozemku podľa Čl. I, II. III a V tejto znMuvy s výhradou, že mu leh kupujúci
ponúknu na predaj, keby leh chceli predať a má predkupné právo. Toto právo sa
zriaďuje ako vecné právo podfa ~ 603 ods. 2 ObČianskeho zákonníka. Predkupné
právo ako vecné právo pósobí aj voči nástupcom kupuj úcich. Toto právo zaniká
Po uplynutí doby 10 rokov odo dňa nadobudnutia právnych účinkov tejto zmluvy
alebo pri vrátení poskytnutých zliav.

4. Kupujúci so zriadením predkupného práva súhlasia.

Článok X
Nadobudnutje vlastníctva

Kupujúci nadobudnú vlastníctvo bytu. spoluv[astníctvo spoloČných častí a spoločných
zartadení domu a pozemku na základe vkladu do katastra nehnuterností. Právne
účin]y vkladu zo zmluvy o prevode vlastníctva bytu do vlastníctva nájomcu vznikajú
na Základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu doručenia návrhu na
vklad. Predávajúci požiada o vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutel‘ností do
pätnástich dní odo dňa uhradenia kúpnej ceny za byt a pozemok kupujúcim.

2. Poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutel‘ností uhradia
kupujúci.

3. Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvy zmluvnými stranami a účinnost‘ dňom
nasledujúcim Po dni jej zverejnenia.

Článok XI
Záverečné ustanovenja

Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z toho predávajúci obdrží tn
rovnopisy, kupujúci jeden rovnopis a dva rovnopisy sú určené pre Okresný úrad
Poprad, katastrálny odbor.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvonili na základe ich vážnej a slobodnej
vóle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu
si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

3. Učastníci zmluvy prehlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné
prejavy sú dostatočne zrozumitel‘né a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená
a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

Poprad ~ ~ JÍV‘ Poprad -to &‘ JÍ?!‘

/7

‚
Anne Kroták

‘ /

‘4;

Nikola Krc~táková

Oátum iverojnenla Dátum účinnosti
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