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DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE ZO DŇA 25.08.2016 

 

 

BYTOVÉ DOMY SK s.r.o. 

Sídlo: Maurerova 13, 053 42 Krompachy 

IČO:  47 368 101 

Zap. v OR OS KE I., oddiel: Sro, vl. č. 39318/V  

Zast.: Ján Pribičko – konateľ 

 

(ďalej ako „predávajúci“) 

 

a 

 

Obec Kluknava 

Sídlo: Kluknava 177, 053 51 Kluknava  

IČO:  00 329 274 

Zast.: Ing. Štefan Kováč – starosta  

 

(ďalej ako „kupujúci“), 

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“), 

 

 

sa dohodli na zmene Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 25.08.2016, ktorá sa mení 

nasledovne: 

 

 1. 

 

Celé znenie Kúpnej zmluvy zo dňa 25.08.2016 sa nahrádza týmto znením: 

 

  „KÚPNA ZMLUVA 

 
uzatvorená podľa § 5 a nasl. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov, v spojení s § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov, medzi 

 

 

BYTOVÉ DOMY SK s.r.o. 

Sídlo: Maurerova 13, 053 42 Krompachy 

IČO:  47 368 101 

Zap. v OR OS KE I., oddiel: Sro, vl. č. 39318/V  

Zast.: Ján Pribičko – konateľ 

 

(ďalej ako „predávajúci“) 

 

a 

 

Obec Kluknava 

Sídlo: Kluknava 177, 053 51 Kluknava  

IČO:  00 329 274 
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Zast.: Ing. Štefan Kováč – starosta  

(ďalej ako „kupujúci“), 

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“), 

 

takto: 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, a to: 

  

a) 3 - izbového bytu č. 1 s príslušenstvom, ktorý sa nachádza na 1. nadzemnom 

podlaží bytového domu 12 BJ Kluknava (ďalej ako „dom“), súpisné číslo 730, 

vchod 0, na parc. č. 1041/17, par. r. „C“ – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 215 m2 (ďalej ako „byt 1“), 

 

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu, súpisné číslo 730, vo veľkosti 1114/10000,  

 

ktorý byt 1 a podiely sú vedené Okresným úradom Gelnica, katastrálnym 

odborom, na liste vlastníctva č. 2650, pre k.ú. Kluknava, obec Kluknava, okres 

Gelnica, a to vo výške 1/1 k celku. 

 

1.2. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, a to:  

 

a) 2 - izbového bytu č. 2 s príslušenstvom, ktorý sa nachádza na 1. nadzemnom 

podlaží domu, súpisné číslo 730, vchod 0, na parc. č. 1041/17, par. r. „C“ – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2 (ďalej ako „byt 2“), 

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu, súpisné číslo 730, vo veľkosti 854/10000, 

 

ktorý byt 2 a podiely sú vedené Okresným úradom Gelnica, katastrálnym 

odborom, na liste vlastníctva č. 2650, pre k.ú. Kluknava, obec Kluknava, okres 

Gelnica, a to vo výške 1/1 k celku. 

 

 

1.3. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, a to: 

  

a) 1 - izbového bytu č. 3 s príslušenstvom, ktorý sa nachádza na 1. nadzemnom 

podlaží domu, súpisné číslo 730, vchod 0, na parc. č. 1041/17, par. r. „C“ – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2 (ďalej ako „byt 3“), 

 

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu, súpisné číslo 730, vo veľkosti 391/10000, 

 

ktorý byt 3 a podiely sú vedené Okresným úradom Gelnica, katastrálnym 

odborom, na liste vlastníctva č. 2650, pre k.ú. Kluknava, obec Kluknava, okres 

Gelnica, a to vo výške 1/1 k celku. 
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1.4. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, a to: 

  

a) 3 - izbového bytu č. 4 s príslušenstvom, ktorý sa nachádza na 2. nadzemnom 

podlaží domu, súpisné číslo 730, vchod 0, na parc. č. 1041/17, par. r. „C“ – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2 (ďalej ako „byt 4“), 

 

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu, súpisné číslo 730, vo veľkosti 1114/10000, 

 

ktorý byt 4 a podiely sú vedené Okresným úradom Gelnica, katastrálnym 

odborom, na liste vlastníctva č. 2650, pre k.ú. Kluknava, obec Kluknava, okres 

Gelnica, a to vo výške 1/1 k celku. 

 

 

1.5. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, a to: 

  

a) 2 - izbového bytu č. 5 s príslušenstvom, ktorý sa nachádza na 2. nadzemnom 

podlaží domu, súpisné číslo 730, vchod 0, na parc. č. 1041/17, par. r. „C“ – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2 (ďalej ako „byt 5“), 

 

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu, súpisné číslo 730, vo veľkosti 854/10000, 

 

ktorý byt 5 a podiely sú vedené Okresným úradom Gelnica, katastrálnym 

odborom, na liste vlastníctva č. 2650, pre k.ú. Kluknava, obec Kluknava, okres 

Gelnica, a to vo výške 1/1 k celku. 

 

 

1.6. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, a to: 

  

a) 1 - izbového bytu č. 6 s príslušenstvom, ktorý sa nachádza na 2. nadzemnom 

podlaží domu, súpisné číslo 730, vchod 0, na parc. č. 1041/17, par. r. „C“ – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2 (ďalej ako „byt 6“), 

 

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu, súpisné číslo 730, vo veľkosti 579/10000, 

 

ktorý byt 6 a podiely sú vedené Okresným úradom Gelnica, katastrálnym 

odborom, na liste vlastníctva č. 2650, pre k.ú. Kluknava, obec Kluknava, okres 

Gelnica, a to vo výške 1/1 k celku. 

 

 

1.7. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, a to: 

  

a) 3- izbového bytu č. 7 s príslušenstvom, ktorý sa nachádza na 3. nadzemnom 

podlaží domu, súpisné číslo 730, vchod 0, na parc. č. 1041/17, par. r. „C“ – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2 (ďalej ako „byt 7“), 
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b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu, súpisné číslo 730, vo veľkosti 1114/10000, 

 

ktorý byt 7 a podiely sú vedené Okresným úradom Gelnica, katastrálnym 

odborom, na liste vlastníctva č. 2650, pre k.ú. Kluknava, obec Kluknava, okres 

Gelnica, a to vo výške 1/1 k celku. 

 

1.8. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, a to: 

  

a) 2 - izbového bytu č. 8 s príslušenstvom, ktorý sa nachádza na 3. nadzemnom 

podlaží domu, súpisné číslo 730, vchod 0, na parc. č. 1041/17, par. r. „C“ – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2 (ďalej ako „byt 8“), 

 

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu, súpisné číslo 730, vo veľkosti 854/10000, 

 

ktorý byt 8 a podiely sú vedené Okresným úradom Gelnica, katastrálnym 

odborom, na liste vlastníctva č. 2650, pre k.ú. Kluknava, obec Kluknava, okres 

Gelnica, a to vo výške 1/1 k celku. 

 

1.9. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, a to: 

  

a) 1 - izbového bytu č. 9 s príslušenstvom, ktorý sa nachádza na 3. nadzemnom 

podlaží domu, súpisné číslo 730, vchod 0, na parc. č. 1041/17, par. r. „C“ – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2 (ďalej ako „byt 9“), 

 

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu, súpisné číslo 730, vo veľkosti 579/10000,  

 

ktorý byt 9 a podiely sú vedené Okresným úradom Gelnica, katastrálnym 

odborom, na liste vlastníctva č. 2650, pre k.ú. Kluknava, obec Kluknava, okres 

Gelnica, a to vo výške 1/1 k celku. 

 

1.10. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, a to: 

  

a) 3 - izbového bytu č. 10 s príslušenstvom, ktorý sa nachádza na 4. nadzemnom 

podlaží domu, súpisné číslo 730, vchod 0, na parc. č. 1041/17, par. r. „C“ – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2 (ďalej ako „byt 10“), 

 

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu, súpisné číslo 730, vo veľkosti 1114/10000, 

 

ktorý byt 10 a podiely sú vedené Okresným úradom Gelnica, katastrálnym 

odborom, na liste vlastníctva č. 2650, pre k.ú. Kluknava, obec Kluknava, okres 

Gelnica, a to vo výške 1/1 k celku. 

 

1.11. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, a to: 
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a) 2 - izbového bytu č. 11 s príslušenstvom, ktorý sa nachádza na 4. nadzemnom 

podlaží domu, súpisné číslo 730, vchod 0, na parc. č. 1041/17, par. r. „C“ – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2 (ďalej ako „byt 11“), 

 

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu, súpisné číslo 730, vo veľkosti 854/10000, 

 

ktorý byt 11 a podiely sú vedené Okresným úradom Gelnica, katastrálnym 

odborom, na liste vlastníctva č. 2650, pre k.ú. Kluknava, obec Kluknava, okres 

Gelnica, a to vo výške 1/1 k celku. 

 

1.12. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, a to: 

  

a) 1 - izbového bytu č. 12 s príslušenstvom, ktorý sa nachádza na 4. nadzemnom 

podlaží domu, súpisné číslo 730, vchod 0, na parc. č. 1041/17, par. r. „C“ – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2 (ďalej ako „byt 12“), 

 

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu, súpisné číslo 730, vo veľkosti 579/10000, 

 

ktorý byt 12 a podiely sú vedené Okresným úradom Gelnica, katastrálnym 

odborom, na liste vlastníctva č. 2650, pre k.ú. Kluknava, obec Kluknava, okres 

Gelnica, a to vo výške 1/1 k celku. 

 

1.13. Predávajúci je výlučným vlastníkom stavby, a to vodovodná prípojka, dažďová 

kanalizácia a ORL, biologická ČOV, spevnené plochy a parkoviská, ktorá stavba sa 

nachádza na parc. reg. „C“ č. 1041/1 – ostatné plochy o výmere 14.759 m2, parc. 

reg. „E“ č. 1704/4 - vodné plochy o výmere 98 m2, ktoré nehnuteľnosti sú vedené 

Okresným úradom Gelnica, katastrálnym odborom na LV č. 1, pre okres Gelnica, 

obec Kluknava, kat. úz. Kluknava vo výlučnom vlastníctve kupujúceho a na 

pozemku parc. reg. „E“ č. 1704/3 - vodné plochy o výmere 16.157 m2, ktoré 

nehnuteľnosti sú vedené Okresným úradom Gelnica, odbor katastrálny na LV č. 2 

pre okres Gelnica, obec Kluknava, kat. úz. Kluknava, tak ako sú uvedené v 

projektovej dokumentácii, v kolaudačných rozhodnutiach  č. OU-GL-OSZP-

2016/000600/Tu zo dňa 19.08.2016, č. 917/KR/ost./2016 zo dňa 22.08.2016 

a v kolaudačnom rozhodnutí č. 918/KR/ost./2016 (ďalej ako „technická 

vybavenosť“). 

 

1.14. Predávajúci týmto vyhlasuje, že nehnuteľnosti postavené predávajúcim, ktoré sú 

predmetom prevodu podľa tejto zmluvy sú postavené v súlade so zákonom č. 

150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 

a zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v znení neskorších predpisov. 

 

Článok II. 

Opis bytu 1 

 

2.1. Byt 1 pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, 

kúpeľňa, WC. 
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2.2. Celková výmera podlahovej plochy bytu 1 je 64,46 m²(súčet plôch obytných 

miestností a príslušenstva bytu).  

 

2.3. Súčasťou bytu 1 je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvoria najmä vodovodné, 

kanalizačné a elektrické bytové prípojky okrem tých, ktoré sú  určené na spoločné 

užívanie, ďalej poštová schránka.  

 

2.4. Vlastníctvo bytu 1 vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými 

dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní, 

hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými 

poistkami pre byt 1. 

 

2.5. S vlastníctvom bytu 1 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných 

zariadení domu a príslušenstva. 

 

Článok III. 

Opis bytu 2 

 

3.1. Byt 2 pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, 

kúpeľňa, WC.  

 

3.2. Celková výmera podlahovej plochy bytu 2 je 49,43 m²(súčet plôch obytných 

miestností a príslušenstva bytu). 

 

3.3. Súčasťou bytu 2 je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvoria najmä vodovodné, 

kanalizačné a elektrické bytové prípojky okrem tých, ktoré sú  určené na spoločné 

užívanie, ďalej poštová schránka. 

 

3.4. Vlastníctvo bytu 2 vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými 

dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní, 

hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými 

poistkami pre byt 2. 

 

3.5. S vlastníctvom bytu 2 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných 

zariadení domu a príslušenstva. 

 

Článok IV. 

Opis bytu 3 

 

4.1. Byt 3 pozostáva z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je predsieň, 

kúpeľňa, WC.  

 

4.2. Celková výmera podlahovej plochy bytu 3 je 22,59 m²(súčet plôch obytných 

miestností a príslušenstva bytu). 

 

4.3. Súčasťou bytu 3 je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvoria najmä vodovodné, 

kanalizačné a elektrické bytové prípojky okrem tých, ktoré sú  určené na spoločné 

užívanie, ďalej poštová schránka. 
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4.4. Vlastníctvo bytu 3 vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými 

dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní, 

hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými 

poistkami pre byt 3. 

 

4.5. S vlastníctvom bytu 3 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných 

zariadení domu a príslušenstva. 

 

Článok V. 

Opis bytu 4 

 

5.1. Byt 4 pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, 

kúpeľňa, WC.  

 

5.2. Celková výmera podlahovej plochy bytu 4 je 66,66 m²(súčet plôch obytných 

miestností a príslušenstva bytu). 

 

5.3. Súčasťou bytu 4 je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvoria najmä vodovodné, 

kanalizačné a elektrické bytové prípojky okrem tých, ktoré sú  určené na spoločné 

užívanie, ďalej poštová schránka. 

 

5.4. Vlastníctvo bytu 4 vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými 

dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní, 

hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými 

poistkami pre byt 4. 

 

5.5. S vlastníctvom bytu 4 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných 

zariadení domu a príslušenstva. 

 

Článok VI. 

Opis bytu 5 

 

6.1. Byt 5 pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, 

kúpeľňa, WC.  

 

6.2. Celková výmera podlahovej plochy bytu 5 je 51,43 m²(súčet plôch obytných 

miestností a príslušenstva bytu). 

 

6.3. Súčasťou bytu 5 je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvoria najmä vodovodné, 

kanalizačné a elektrické bytové prípojky okrem tých, ktoré sú  určené na spoločné 

užívanie, ďalej poštová schránka. 

 

6.4. Vlastníctvo bytu 5 vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými 

dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní, 

hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými 

poistkami pre byt 5. 

 

6.5. S vlastníctvom bytu 5 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných 

zariadení domu a príslušenstva. 
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Článok VII. 

Opis bytu 6 

 

7.1. Byt 6 pozostáva z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je predsieň, 

kúpeľňa, WC.  

 

7.2. Celková výmera podlahovej plochy bytu 6 je 35,70 m² (súčet plôch obytných 

miestností a príslušenstva bytu).  

 

7.3. Súčasťou bytu 6 je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvoria najmä vodovodné, 

kanalizačné a elektrické bytové prípojky okrem tých, ktoré sú  určené na spoločné 

užívanie, ďalej poštová schránka. 

 

7.4. Vlastníctvo bytu 6 vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými 

dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní, 

hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými 

poistkami pre byt 6. 

 

7.5. S vlastníctvom bytu 6 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných 

zariadení domu a príslušenstva. 

 

 

Článok VIII. 

Opis bytu 7 

 

8.1. Byt 7 pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, 

kúpeľňa, WC. 

 

8.2. Celková výmera podlahovej plochy bytu 7 je 66,66 m²(súčet plôch obytných 

miestností a príslušenstva bytu).  

 

8.3. Súčasťou bytu 7 je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvoria najmä vodovodné, 

kanalizačné a elektrické bytové prípojky okrem tých, ktoré sú  určené na spoločné 

užívanie, ďalej poštová schránka. 

 

8.4. Vlastníctvo bytu 7 vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými 

dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní, 

hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými 

poistkami pre byt 7. 

 

8.5. S vlastníctvom bytu 7 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných 

zariadení domu a príslušenstva. 

 

Článok IX. 

Opis bytu 8 

 

9.1. Byt 8 pozostáva z 2 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, 

kúpeľňa, WC.  
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9.2. Celková výmera podlahovej plochy bytu 8 je 51,43 m²(súčet plôch obytných 

miestností a príslušenstva bytu). 

 

9.3. Súčasťou bytu 8 je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvoria najmä vodovodné, 

kanalizačné a elektrické bytové prípojky okrem tých, ktoré sú  určené na spoločné 

užívanie, ďalej poštová schránka. 

 

9.4. Vlastníctvo bytu 8 vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými 

dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní, 

hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými 

poistkami pre byt 8. 

 

9.5. S vlastníctvom bytu 8 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných 

zariadení domu a príslušenstva. 

 

Článok X. 

Opis bytu 9 

 

10.1 Byt 9 pozostáva z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je predsieň, 

kúpeľňa, WC.  

 

10.2 Celková výmera podlahovej plochy bytu 9 je 35,70 m² (súčet plôch obytných 

miestností a príslušenstva bytu). 

 

10.3 Súčasťou bytu 9 je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvoria najmä vodovodné, 

kanalizačné a elektrické bytové prípojky okrem tých, ktoré sú  určené na spoločné 

užívanie, ďalej poštová schránka. 

10.4 Vlastníctvo bytu 9 vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými 

dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní, 

hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a elektrickými 

poistkami pre byt 9. 

 

10.5 S vlastníctvom bytu 9 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných 

zariadení domu a príslušenstva. 

 

Článok XI. 

Opis bytu 10 

 

11.1. Byt 10 pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, 

kúpeľňa, WC.  

 

11.2. Celková výmera podlahovej plochy bytu 10 je 66,66 m²(súčet plôch obytných 

miestností a príslušenstva bytu). 

 

11.3. Súčasťou bytu 10 je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvoria najmä vodovodné, 

kanalizačné a elektrické bytové prípojky okrem tých, ktoré sú  určené na spoločné 

užívanie, ďalej poštová schránka. 
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11.4. Vlastníctvo bytu 10 vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené 

vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane 

zárubní, hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a 

elektrickými poistkami pre byt 10. 

 

11.5. S vlastníctvom bytu 10 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných 

zariadení domu a príslušenstva. 

 

Článok XII. 

Opis bytu 11 

 

12.1. Byt 11 pozostáva z 2 obytných  miestností a príslušenstva, ktorým je predsieň, 

kúpeľňa, WC.  

 

12.2. Celková výmera podlahovej plochy bytu 11 je 51,43 m²(súčet plôch obytných 

miestností a príslušenstva bytu). 

 

12.3. Súčasťou bytu 11 je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvoria najmä vodovodné, 

kanalizačné a elektrické bytové prípojky okrem tých, ktoré sú  určené na spoločné 

užívanie, ďalej poštová schránka. 

 

12.4. Vlastníctvo bytu 11 vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené 

vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane 

zárubní, hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a 

elektrickými poistkami pre byt 11. 

 

12.5. S vlastníctvom bytu 11 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných 

zariadení domu a príslušenstva. 

 

 

Článok XIII. 

Opis bytu 12 

 

13.1. Byt 12 pozostáva z 1 obytnej  miestnosti a príslušenstva, ktorým je predsieň, 

kúpeľňa, WC.  

 

13.2. Celková výmera podlahovej plochy bytu 12 je 35,70 m²(súčet plôch obytných 

miestností a príslušenstva bytu).  

 

13.3. Súčasťou bytu 12 je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvoria najmä vodovodné, 

kanalizačné a elektrické bytové prípojky okrem tých, ktoré sú  určené na spoločné 

užívanie, ďalej poštová schránka. 

 

13.4. Vlastníctvo bytu 12 vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené 

vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane 

zárubní, hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody a 

elektrickými poistkami pre byt 12. 
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13.5. S vlastníctvom bytu 12 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných 

zariadení domu a príslušenstva. 

 

Článok XIV. 

Ďalší opis bytov a domu 

 

14.1. Spoločnými časťami domu sú najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové 

múry, vchod, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné  

konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na 

spoločné užívanie. 

 

14.2. Spoločnými zariadeniami domu sú najmä: Bleskozvody, vodovodné,  kanalizačné, 

elektrické a plynové domové prípojky, ktoré sú určené na spoločné užívanie, slúžia 

výlučne domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, v ktorom je 

prevádzaný byt  1 – 12 umiestnený. 

 

14.3. Podrobný opis bytu 1 – bytu 12 (spolu byt 1 – byt 12 aj ako „byty“), sa nachádza 

v protokole o skutočnom vyhotovení stavby a vybavení bytov, ktorý je prílohou 

k tejto zmluve. 

 

Článok XV. 

Predmet kúpnej zmluvy 

 

15.1. Predávajúci predáva kupujúcemu a kupujúci od predávajúceho kupuje byty, 

spoluvlastnícke podiely k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu, 

technickú vybavenosť, všetko opísané v článku I. až XIV. tejto kúpnej zmluvy, čím 

sa kupujúci stáva ich výlučným vlastníkom. 

 

 

Článok XVI. 

Kúpna cena 

 

16.1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený 

v článku I. bod 1.1. tejto kúpnej zmluvy vo výške 57.949,54,- EUR vrátane 

DPH, ktorá bude zaplatená spôsobom uvedeným v bode 16.16. tohto článku 

kúpnej zmluvy. 

 

16.2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený 

v článku I. bod 1.2. tejto kúpnej zmluvy vo výške 44.437,57,- EUR vrátane 

DPH, ktorá bude zaplatená spôsobom uvedeným v bode 16.16. tohto článku 

kúpnej zmluvy. 

 

16.3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený 

v článku I. bod 1.3. tejto kúpnej zmluvy vo výške 20.308,41,- EUR vrátane DPH, 

ktorá bude zaplatená spôsobom uvedeným v bode 16.16. tohto článku kúpnej 

zmluvy. 

 

16.4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený 

v článku I. bod 1.4. tejto kúpnej zmluvy vo výške 59.927,34,- EUR vrátane DPH, 



12 

 

ktorá bude zaplatená spôsobom uvedeným v bode 16.16. tohto článku kúpnej 

zmluvy. 

 

16.5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený 

v článku I. bod 1.5. tejto kúpnej zmluvy vo výške 46.235,57,- EUR vrátane DPH, 

ktorá bude zaplatená spôsobom uvedeným v bode 16.16. tohto článku kúpnej 

zmluvy. 

 

16.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený 

v článku I. bod 1.6. tejto kúpnej zmluvy vo výške 32.094,30,- EUR vrátane DPH, 

ktorá bude zaplatená spôsobom uvedeným v bode 16.16. tohto článku kúpnej 

zmluvy. 

 

16.7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený 

v článku I. bod 1.7. tejto kúpnej zmluvy vo výške 59.927,34,- EUR vrátane DPH, 

ktorá bude zaplatená spôsobom uvedeným v bode 16.16. tohto článku kúpnej 

zmluvy. 

 

16.8. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený 

v článku I. bod 1.8. tejto kúpnej zmluvy vo výške 46.235,57,- EUR vrátane DPH, 

ktorá bude zaplatená spôsobom uvedeným v bode 16.16. tohto článku kúpnej 

zmluvy. 

 

16.9. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený 

v článku I. bod 1.9. tejto kúpnej zmluvy vo výške 32.094,30,- EUR vrátane DPH, 

ktorá bude zaplatená spôsobom uvedeným v bode 16.16. tohto článku kúpnej 

zmluvy. 

 

16.10. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený 

v článku I. bod 1.10. tejto kúpnej zmluvy vo výške 59.927,34,- EUR vrátane 

DPH, ktorá bude zaplatená spôsobom uvedeným v bode 16.16. tohto článku kúpnej 

zmluvy. 

 

16.11. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený 

v článku I. bod 1.11. tejto kúpnej zmluvy vo výške 46.235,57,- EUR vrátane 

DPH, ktorá bude zaplatená spôsobom uvedeným v bode 16.16. tohto článku kúpnej 

zmluvy. 

 

16.12. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený 

v článku I. bod 1.12. tejto kúpnej zmluvy vo výške 32.094,30,- EUR vrátane 

DPH, ktorá bude zaplatená spôsobom uvedeným v bode 16.16. tohto článku kúpnej 

zmluvy. 

 

16.13. Celková kúpna cena bytov podľa bodov 16.1. – 16.12. predstavuje sumu 

537.467,15,- EUR vrátane DPH. Dohodnutú kúpnu cenu bytov podľa bodov 16.1. 

– 16.12. kupujúci uhradí z: 

a) dotácie poskytnutej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

na obstaranie nájomného bytu vo výške 214.980,- EUR vrátane DPH, 

b) úverových prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 322.480,- 

EUR vrátane DPH, 
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c) vlastných zdrojov vo výške 7,15,- EUR vrátane DPH. 

 

16.14. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený 

v článku I. bod 1.13. tejto kúpnej zmluvy, technická vybavenosť, vo výške 

34.871,79,- EUR vrátane DPH, ktorá bude zaplatená spôsobom uvedeným 

v bode 16.16. tohto článku kúpnej zmluvy. 

 

16.15. Dohodnutú kúpnu cenu technickej vybavenosti podľa bodu 16.14. kupujúci uhradí: 

a) z dotácie poskytnutej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

na obstaranie technickej vybavenosti vo výške 24.400,- EUR vrátane DPH, 

b) z vlastných zdrojov vo výške 10.471,79,- EUR vrátane DPH. 

 

16.16. Celková kúpna cena za byty podľa bodov 16.1. – 16.12. a technickú vybavenosť 

podľa bodu 16.14. predstavuje spolu sumu 572.338,94,- EUR vrátane DPH. 

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna ceny podľa bodov 16.1. – 16.12. a 16.14. 

tohto článku kúpnej zmluvy bude uhradená na účet predávajúceho, č. ú. IBAN 

SK9002000000003204033457, a to z finančných prostriedkov, ktoré získal 

kupujúci na základe  

 

a) dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky na obstaranie technickej vybavenosti, a to v zmysle Zmluvy č. 0140-

PRB/2014 zo dňa 28.07.2014, ktorá je prílohou k tejto zmluve,  

b) dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky na obstaranie nájomného bytu, a to v zmysle Zmluvy č. 0139-

PRB/2014 zo dňa 28.07.2014, ktorá je prílohou k tejto zmluve,  

c) podpory od Štátneho fondu rozvoja bývania, a to v zmysle žiadosti o 

poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. v znení zákona č. 

276/2015 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, zo dňa 28.02.2014, ktorá 

žiadosť je prílohou k tejto zmluve.  

 

Článok XVII. 

Vznik vlastníckeho práva 

 

17.1. Kupujúci nadobudne vlastníctvo k prevádzaným bytom a podielom označeným 

v článku I. a II. tejto kúpnej zmluvy vkladom do katastra nehnuteľností, vedenom 

Okresným úradom Gelnica, katastrálnym odborom. Podaním návrhu na vklad 

poverujú zmluvné strany kupujúceho. 

 

17.2. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k technickej vybavenosti účinnosťou tejto 

kúpnej  zmluvy. 

 

 

Článok XVIII. 

Nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytov 

 

18.1. Predávajúci prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto kúpnej zmluvy nemá nedoplatky 

súvisiace s vlastníctvom a užívaním prevádzaných bytov a podielov. 
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Článok XIX. 

Výkon správy bytov 

 

19.1. Predávajúci týmto vyhlasuje, že v dome nebolo zriadené spoločenstvo vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov, správu do uzavretia tejto kúpnej zmluvy 

nevykonáva ani správca bytov ani nebytových priestorov. Zmluvné strany 

poverujú správou prevádzaných bytov kupujúceho.  

 

 

Článok XX. 

Úprava práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku 

 

20.1. Z dôvodu, že vlastníkom pozemku zastavaného domom, parc. č. 1041/17, par. r. 

„C“ – zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, je kupujúci, pozemok nie je 

súčasťou prevodu podľa tejto zmluvy. Kupujúci týmto súhlasí s užívaním pozemku 

na účely umiestnenia stavby Bytového domu 12 BJ Kluknava vrátane stavby 

technickej vybavenosti.  

 

Článok XXI. 

Nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy 

 

21.1. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť jej podpisom a účinnosť dňom zverejnenia 

tejto kúpnej zmluvy na webovom sídle kupujúceho.  

 

 

Článok XXII. 

Záverečné ustanovenia 

 

22.1. Táto kúpna zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky, bez prihliadnutia ku 

kolíznym normám. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na 

rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy. 

 

22.2. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v ôsmych rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží 5 

podpísaných rovnopisov, predávajúci jeden podpísaný rovnopis a dva podpísané 

rovnopisy budú zaslané Okresnému úradu Gelnica, katastrálnemu odboru.  

 

22.3. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto kúpnej zmluvy stane neúčinným alebo 

neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných 

ustanovení tejto kúpnej zmluvy okrem prípadov, ak by tieto ustanovenia boli 

vzájomne neoddeliteľné.  

 

22.4. Zmeny a doplnenia k tejto kúpnej zmluve môžu byť vykonané len so súhlasom 

obidvoch zmluvných strán formou písomných a očíslovaných dodatkov. 

 

22.5. Túto kúpnu zmluvu schválilo obecné zastupiteľstvo obce Kluknava, a to uznesením 

č.172-24/8-2016, na svojom zasadnutí dňa 24.08.2016. 

 

22.6. Zmluvné strany prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, že si túto kúpnu zmluvu 

pred jej podpísaním prečítali, súhlasia s jej obsahom, že je pre nich dostatočne 

zrozumiteľná a určitá a zbavená omylu, že vyjadruje ich pravú, slobodnú a vážnu 
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vôľu, a že nebola uzavretá v tiesni a za nápadne jednostranne nevýhodných 

podmienok, na dôkaz čoho túto kúpnu zmluvu podpisujú. 

 

 V Kluknave, dňa  

 

 

 Predávajúci:      Kupujúci: 

 

 

 

  …………………………….............                             ………………………………............. 

      BYTOVÉ DOMY SK s. r. o.              Obec Kluknava 

        Ján Pribičko - konateľ     Ing. Štefan Kováč – starosta 

 /úradne overený podpis/    /úradne overený podpis/“ 

 

 

 

2. 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle predávajúceho.  

2. Tento dodatok bol vyhotovený v ôsmych rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží 5 

podpísaných rovnopisov, predávajúci jeden podpísaný rovnopis a dva podpísané 

rovnopisy budú zaslané Okresnému úradu Gelnica, katastrálnemu odboru. 

3. Účastníci tohto dodatku prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony, že 

tento dodatok uzatvárajú pri plnom vedomí, slobodne a vážne, určite 

a zrozumiteľne, nie v tiesni, dodatok si prečítali, porozumeli mu, čo potvrdzujú 

svojím podpisom. 

 

 

 V Kluknave, dňa  

 

 

 Predávajúci:      Kupujúci: 

 

 

 

  …………………………….............                             ………………………………............. 

      BYTOVÉ DOMY SK s. r. o.              Obec Kluknava 

        Ján Pribičko - konateľ     Ing. Štefan Kováč – starosta 

 /úradne overený podpis/    /úradne overený podpis/ 


