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Mesto Prešov 

dňa: 13. l. 2016 

Výstavba nájomných bytov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z l. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 

k výstavbe nájomných bytov 

dňa: 13. l. 2016 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

po prerokovan{ vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
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Vydanie: 
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Výstavba nájomných bytov Vydanie: 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na prerokov: nie materiál na 
výstavbu nájomných bytov, a to: 
- Návrh na uzatvorenie dohody o upustení od zámeru spolupráce pri výstavbe mjomných bytov 
- Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na bytový dom -Ul. A.l'rídavka 

F- MsÚ/SP-01123/1 Strana 1/1 
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P. č. l (JUDr. Juricová) 

Výstavby nájomných bytov 
Vydanie: 
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Al Mesto Prešov uzatvára Dohodu o upustení od zámeru spolupráceyri výsta,!·be nájomných bytov, 
ktorej návrh tvorí prílohu tohto materiálu, s Ing. Viliamom Cechom, K Surdoku 9, 080 Ol 
Prešov, IČO: 34347470. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 135/2015 z 21.9. 2015 bolo schválené 
uzatvorenie Nájomnej zmluvy a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s lllll· Viliamom Čechom, 
K Surdoku 9, 080 Ol Prešov, IČO: 34347470 ako vít'azom obchodnej vereJjnej sút'aže vyhlásenej 
dňa 9.7. 2015 na vybratie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej ::mluvy na nájom časti 
pozemku parc. č. KNC 9310/297 o výmere cca do 5 000 m2

, LV č. 6492, k ú. Prešov, za účelom 
výstavby nájomných bytových domov s minimálnym počtom spolu 60 byto,,ých jednotiek bežného 
štandardu. Vzhľadom na možné riziko rozporu právneho riešenia tohto zámer11 s platnou legislatívou 
vo vzťahu k verejnému obstarávaniu sa víťazný uchádzač a mesto Prešov ~~ dôvodu právnej istoty 
dohodli na ustúpení od realizácie zámeru vzájomnej spolupráce pri výstavb~' nájomných bytov tak, 
ako bol tento zámer obsiahnutý v návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej kúp11ej zmluvy a v návrhu 
Nájomnej zmluvy predložených víťazným uchádzačom v predmetnej OVS (a teda sa dohodli na 
nerealizovaní predmetných zmluvných vzťahov). 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov došlo k vyhodnoteniu obc: hodnej verejnej súťaže 
vybraním najvhodnejšieho návrhu, a teda došlo k vybratiu víťazného súťažiac,:~ho, s ktorým mal byt' 
uzavretý zmluvný vzťah. Navrhovaná dohoda by na strane mesta Prešov toto ·rozhodnutie Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov menila, keďže zmluvné vzťahy ako výsledky ob~: hodnej verejnej súťaže 
by sa na jej základe nerealizovali, preto je potrebné dohodu schváliť rovnaký!! 1 formálnym procesom 
-schválením Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov. 

D/ Príloha: 
Návrh Dohody o upustení od zámeru spolupráce pri výstavbe nájomných byto'' 

F- MsÚ/SP-O 111211 



DOHODA 
o upustení od zámeru spolupráce pri výstavbe nájomných byte v 

(ďalej Jen "dohoda") 
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami : 

Názov: Mesto Prešov 
Sídlo: Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Zastúpený : Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 
Bankové spojenie : ČSOB, a. s., pobočka Prešov 
IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 92 4 
SWIFT: CEKOSKBX 
IČO: 327 646 
DIČ: 2021225679 
(ďalej len "zmluvná strana č. l") 

a 

Obchodné meno: Ing. Viliam Čech 
Sídlo (Miesto podnikania): K Surdoku 9, 080 Ol Prešov 
Zastúpený: Ing. Viliam Čech 
Bankové spojenie : Sberbank Slovensko, a.s. 
Číslo účtu : 4340071209/31 OO 
IČO : 34347470 
IČ DPH: SK 1020745781 
zapísaný : v živnostenskom registri Okresný úrad Prešov, číslo živn. registra : 707-12275 
(ďalej len "zmluvná strana č. 2") 

Článok I. 
Preambula 

1.1 Zmluvná strana č. l je vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťažc1, vyhlásenej dňa 
09.07.2015, ktorej predmetom bolo vybratie najvhodnejšieho návrhu na uzajvorenie nájomnej 
zmluvy na nájom časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 o výmere cca .:.o 5 000 m2

, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom výstavby nájomných bytových doffii)V s minimálnym 
počtom spolu 60 bytových jednotiek bežného štandardu, so záväzkom sút!ažiaceho postaviť 
na svoje náklady a nebezpečenstvo na časti pozemku parc. č. KNC 931 0/2~i7 nájomné bytové 
domy, ktoré budú spÍňať kritériá stanovené zákonom č. 443/2010 Z. z. o diltáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní a zákonom č. 150/2013 z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a 
ktorý bude následne povinný odpredať mestu Prešov za podmienok st,movených v tejto 
obchodnej verejnej súťaži (ďalej len "OVS"). 

1.2 Zmluvná strana č. 2 bola vyhlasovateľom OVS na základe jej vyhodnai:enia a následného 
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 135/2015 zo dňa ;1 1.9.2015, bod 19 
vybraná ako víťazný uchádzač s návrhom najvhodnejším pre vyhlasovateľai - zmluvnú stranu 
č. l, o čom bola v zmysle súťažných podmienok písomne vyrozumená. 



Článok Il. 
Predmet dohody 

2.1 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že na základe obojstrannej dohody z dôvodu možného 
rizika rozporu právneho riešenia zámeru s platnou legislatívou ustupujú od J! ealizácie zámeru 
vzájomnej spolupráce pri výstavbe nájomných bytov, tak, ako bol tento z,ímer obsiahnutý 
v návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a v návrhu Njijomnej zmluvy 
predložených zmluvnou stranou č. l v predmetnej OVS, a to s účinnosťou ci:lo dňa účinnosti 
tejto dohody. 

2.2 Zmluvná strana č. l sa zaväzuje v lehote najneskôr do 15 kalendárnrch dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto dohody vrátiť zmluvnej strane č. 2 finančnú i:iastku vo výške 
lO 000 EUR (slovom desaťtisíc eur), ktorú jej zmluvná strana č. 2 uhrailila na účet ako 
zábezpeku v OVS v zmysle bodu 14 súťažných podmienok. 

Článok III. 
Vyhlásenia zmluvných strán 

3.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že uzavretím tejto dohody považujú 'izájomné vzťahy 
a záväzky vyplývajúce z vyhlásenej OVS a na to nadväzujúcich zmluVI!.ých vzťahov za 
ukončené, finálnym spôsobom vysporiadané a že si z tohto titulu ne1budú voči sebe 
v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky. 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

4.1 Túto Dohoduje možné meniť iba na základe dohody oboch zmluvných 'ltrán, a to formou 
písomných, číselne označených dodatkov. 

4.2 V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Dohody n!:platné, zostávajú 
ostatné ustanovenia tejto Dohody platné a účinné. Namiesto neplatné)! o ustanovenia sa 
zmluvné strany zaväzujú prijať iné ustanovenie, ktoré svojím obi!ahom a povahou 
najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia, a to formou pf,:omného dodatku 
k tejto Dohode. 

4.3 Táto Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každý má platnos:!' originálu. Každá 
zo zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy. 

4.4 Táto Dohoda nadobudne platnosť podpísaním oboma zmluvnými st1 anami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právnyci1 predpisov. 



4.5 Zmluvné strany si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na zmk súhlasu s jej 
obsahom ju slobodne, vážne, dobrovoľne, bez skutkového a právneho omylu, nie v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú. 

V Prešove dňa ............................... . V Prešove dňa .............................. . 

Zmluvná strana č. l Zmluvná sl rana č. 2 
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Ai Mesto Prešov uzatvára Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorá tvori príhj hu tohto materiálu, 
s GMT development, s. r.o., Kúpel'ná 3, 080 Ol Prešov, IČO: 47981563, 1iredmetom ktorej je 
záväzok mesta na budúcu kúpu nasledovných nehnutel'ností: 
- 72 bytov v polyfunkčnom dome, v súčasnosti zapísanom ako rozostav; má stavba na liste 

vlastníctva č. 16171, stojacom na pozemku parc. č. KNC 9310/908 ovýr;tere l 665m2
, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku parc. č. KNC 9310/909 o výmere 27m2
, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na liste vlastníctva č. 6492, k. ú. Prešov, 

);> celková podlahová plocha všetkých bytov v polyfunkčnom dome: 3 481,07 m2 

);> priemerná podlahová plocha bytov v polyfunkčnom dome: 48,348194 m2
. 

Technická vybavenosť zahtňajúca: 
miestnu komunikáciu, odstavnú plochu, t. j. parkovacie plochy v počte 1:1 parkovacích miest, 
spevnené plochy, t. j. chodníky a plochy pre kontajnery na komunálny cldpad, SO 03 - NN 
prípojka, SO 04- Trafostanica- trafostanica bude zmenená a dostavaná sruiaostatne ako Budova 
2, 
SO 05 - VN prípojka, SO 06 - Vonkajšie osvetlenie, SO 02.2 - Areálo,;é rozvody dažďovej 
kanalizácie a ORL, 
SO .... - Kanalizačná prípojka, SO ..... - Vodovodná prípojka, 
(ďalej všetko spolu len "Technická vybavenost'"). 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Budúci predávajúci sa zaväzuje stavebne upraviť a dostavať stavbu polyfunkčmlho domu, zapísaného 
na liste vlastníctva č. 16171, a zabezpečiť jej kolaudáciu ako srunostatnej sta v by - polyfunkčného 
domu so 72 bytovými jednotkruni o celkovej podlahovej ploche všetkých ll,ytov: 3 481,07 m2 

, 

s priemernou podlahovou plochou bytov: 48,348194 m2
• Budúci predáv~júci sa zaväzuje, že 

v rozostavanej stavbe zhotoví 72 bytov s tým, že všetky byty budú zhotovent! v bežnom štandarde 
(tzv. byty bežného štandardu) podľa požiadaviek stanovených zákonom č. 443/;!010 Z. z. o dotáciách 
na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a podľa pcižiadaviek zákona č. 
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a súvisiacich predpisov v znení;neskorších predpisov. 
V súvislosti s prestavbou a dostavbou budúci predávajúci zároveň zabezpečí vyl:i udo vanie nasledovnej 
novej technickej vybavenosti: 
miestnu komunikáciu, odstavnú plochu, t.j. parkovacie plochy v počte 72 parkovacích miest, 
spevnené plochy, t.j. chodníky a plochy pre kontajnery na komunálny odpad, 

SO 03 -NN prípojka, 
SO 04 - Trafostanica - trafostanica bude zmenená a dostavaná srunostatne ake> Budova 2, 
SO 05- VN prípojka, SO 06- Vonkajšie osvetlenie, 
SO 02.2 -Areálové rozvody dažďovej kanalizácie a ORL, SO .... - Kanalizal! ná prípoj ka, SO ..... -
Vodovodná prípojka 
(ďalej všetko spolu aj len "Technická vybavenost'"). 

Po kolaudácii zrekonštruovaného bytového domu za splnenia podmienkJj poskytnutia dotácie 
z MDVRR SR a úveru zo ŠFRB na tento účel odkúpi mesto Prešov na základe l~áväzku obsiahnutého 
v zmluve o budúcej kúpnej zmluve 72 bytov vrátane technickej vybavenos:l i. Ďalšie podmienky 
stanovené v zmluve o budúcej zmluve: 

);> začiatok realizácie najneskôr do 31.5.2016, 
);> ukončenie realizácie najneskôr do 31.12.2017, 
l> kolaudácia najneskôr do 31.7.2018. 

F- MsÚ/SP-0111211 
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Mesto Prešov teda byty odkúpi iba za predpokladu, že mu bude poskytnutá dol ácia a úver v zmysle 
platných právnych predpisov. Až po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie 'l úveru totiž budúci 
predávajúci začne s realizáciou rekonštrukcie. Ich neposkytnutie je dôvodo1111 pre odstúpenie od 
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

Cl Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Prešov: 
( V prílohe.) 

Dl Stanovisko právneho zástupcu mesta Prešov: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia 
V zmysle jednotlivých metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú uvedené 
v právnej analýze vo veci výstavby nájomných bytov zo dňa 8.1.2016 práv11eho zástupcu mesta 
Prešov JUDr. Martina Staroňa, advokáta, má Mesto Prešov dve možnosti: 
l. Mesto Prešov pred začatím stavebných prác, výsledkom ktorých bude 11 :konštrukcia budovy 
(objektu) na byty, nemôže použiť výnírnku zo zákona o verejnom obstarávrul i a musí postupovať 
podľa zákona o verejnom obstarávaní, teda zmluva o budúcej kúpnej zmluve by ; Jodliehala verejnému 
obstarávaniu. 
2. Mesto Prešov po skončení stavebných prác, výsledkom ktorých bude J!ekonštrukcia budovy 
(objektu) na byty, môže použiť výnímku zo zákona o verejnom obstarávaní a liudovu (bytový dom) 
a skolaudované nájomné byty zapísané do katastra nehnuteľností odkúpiť •l•d spoločnosti GMT 
development s. r. o. aj bez verejného obstarávanía, teda samotná kúpna zmi uva by nepodliehala 
verejnému obstarávaníu. 
Je možné pripustiť aj postup, že spoločnosť GMT development s. r. o. vo vlasinej réžii a na vlastné 
náklady zhotoví byty a zrekonštruuje budovu na bytový dom a byty, zabezpečí kolaudáciu a zápis do 
katastra nehnuteľností, a že Mesto Prešov vo vlastnej réžii požiada o príspevclk (dotáciu) zo ŠFRB 
a MDV a RR SR, a to všetko obe strany aj bez uzavretej zmluvy o budúcej kúpmiej zmluve, a následne 
bude priamo uzavretá samotná kúpna zmluva, na základe ktorej dôjde k pre1laju a kúpe bytového 
domu a bytov. 
Musíme upozorniť aj na dokument Najvyššieho kontrolného úradu SR č. Z-01011161201511100/KZB zo 
dňa 13.10.2015 označený ako Súhrnná správa o výsledku kontrolnej akcie na v;: nakladanie verejných 
prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie. Bolo kcintrolovaných 21 obcí, 
pričom verejné obstarávanie v súvislosti s výstavbou nájomných bytov vykonailo 16 obcí. Ostatných 
päť obcí nevykonal o verejné obstarávame, nakoľko povinnosť vykonať ho sa na ; 1e nevzťal10vala. 
O výsledkoch kontrolnej akcie informoval NKÚ SR aj Ministerstvo výstavli•Y ako poskytovatel'a 
verejných prostriedkov a správcu ŠFRB. Zároveň NKÚ SR odporučil Ministustvu výstavby prijať 
systémové opatrenía na zlepšenie systému podpory obstarania nájomných by11 >v obcami a mestami 
Slovenskej republiky. Nastavením procesov kúpy nájomných bytov dol:hádzalo k zníženiu 
transparentnosti pri vynakladaní verejných prostriedkov. NKÚ SR odporučil li 1inisterstvu výstavby, 
aby bol uvedený postup kúpy bytových domov podmienený pri poskytovaní venj jných zdrojov formou 
zvýhodneného úveru vykonaním verejného obstarávanía na budúceho dodávatelia (stavitel'a) bytových 
domov už pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve. 

FI Cena: 
Celková kúpna cena navrhovaná žiadateľom je 3 258 696 EUR 

GI Prílohy: 
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Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 
Stanovisko Útvaru hlavného kontrolóra mesta zo dňa 2.12.2015 
Právna analýza Advokátskej kancelárie- JUDr. M. Staroň, zo dňa 8.1.2016 

Návrh na uznesenie: 
Schvaľuje l neschvaľuje 

Vydanie: 
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uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorá tvori prilohu tohto uznesenia, s GMT 
development, s. r. o., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov, lČO: 47981563. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



ZMLUVA o untvorenl bud6cej kúpnej zmluvy 1 

uzatvorená podľa§ 289 a nasl. zákol78 č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonf1 ~~ 

zmluvné strany: 

Bud6d predávaj6d: 

GMT development. s.r.o. 
sídlo: Kúpeľná 3 

080 Ol Prešov 
IČO: 47981563 
DIČ: 2024167739 
IČ DPH: SK2024167739 
číslo účtu: 3602223053/0200 . 
!BAN: SK61 0200 0000 0036 0222 3053 : 
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka [ :. 31034/P 
štatutárny orgán: Ing. arch. Slavomír Gmltter, konater ' 
(ďalej len wbud6d predávaj6ď) 

a 

Bud6ci kupuj6d: 

Mesto Prešov 
sídlo: Hlavná 73 

IČO: 
DIČ: 

080 Ol Prešov 
00327646 
2021225679 

číslo účtu: 
!BAN: 
v mene mesta: Ing. Andrea Turčanová, prlmátorka mesta 
(ďalej len wbud6d kupuj6d") 

(budúd predávajúd a budúd kupujúd ďalej spolu len ako wZmluvné strany") 

Článok I. 
ÚVodné ustanovenia 

l. Budúd predávajúd je výlučným vlastníkom (v podleJe 1/1) nasledovných nehnuteľj~~·.tr nachádzajúdch 
sa v katastrálnom území Pre&lv, v obci Prešov, v okrese Prešov a zapísaných n~[l ste vlastníctva č. 
16171, a to: ~ ' 

a) stavby postavenej na pozemku s parcelným čfslom 9310/908 (Ide o . ~:lu registra .C' s 
výmerou 1665 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanú • a llste vlastníctva 
č. 6492 a situovanú v katastrálnom územi Prešov), druh stavby: rozosta 1 1á budova, popis 
stavby; rozostavaná stavba, l ! 

(vyM!e špecifikovaná stavba postavená na pozemku s parcelným číslom 11310/908 ďalej aj 
ako wBUdova"). ' 

2. Budúd predávajúd sa zaväzuje stavebne upraviť a dostavať Budovu, a to na poze~ ll :xh situovaných v 
katastrálnom území Prešov, v obd Prešov, v okrese Prešov: . 1 i 

a) pozemok s parcelným číslom 9310/908, s výmerou 1665 m2, druh pozemiq 1:! zastavané plochy 
a nádvoria, 1 

b) pozemok s parcelným Bslom 9310/909, s výmerou 27 m2, druh pozemk~: zastavané plochy 
a nádvoria, · · 

c) pozemok s parcelným číslom 9310/529, s výmerou 3393 m2, druh pozemk : ! ostatné plochy, 

vWtko parcely registra .c' zapísané na llste vlastnlctva č. 6492, ktoré sú vo l 1čnom vlastníctve 
budúceho kupujúceho (vyMie uvedené pozemky ďalej spolu len ako "Pozem \ a zabezpečiť jej 
kolaudádu ako samostatnej stavby- Polyfunkčného domu (ďalej len .Polyfunkln ·1om"). 

l 



' 
3. Budúd predávajúd sa zaväzuje zhotoviť v Polyfunkčnom dome 72 bytových l j1l dnotiek (bytov) 

s nasledovnými základnými údajmi: 

> celková podlahová plocha bytov: 3481,07 m2 
> priemerná podlahová plodha bytov: 48,348194 m2. 

Podlahovou plochou bytu sa na účel tejto zmluvy rozumie súčet plochy v!letkýdh d 'll tných miestností 
bytu, plochy príslušenstva bytu a plochy lodžií, balkónov a terás (ďalej len ako .~ Jllahová plocha 
bytu•). : 

4. Na vyššie uvedenú Budovu bolo vydané stavebné povolenie Mestským národným ~ 10rom v Prešove, 
odborom výstavby a územného plánovania dňa 10.12.1987 pod číslom Výst. ~:7/1987-168-MK, 
Rozhodnutie stavebného úradu - Mesta Prclov, číslo: B/10215/2015 - Čj zo dňa l 09.2015, ktorým 
bola povolená stavba (resp. zmena stavby pred jej dokončením): .Polyfunkčný ob ~, CRESCO Prešov 
na Ul. Antona Prídavka v meste Prešov", na pozemku parc. č. KN-C 9310/908, KN C 9310/909, KN-C 
9310/529, katastrálne územie Prešov. Pre ~le uvedenú Budovu bola ~.1ená projektová 
dokumentáda, ktorú vyhotovila spoločnosť pačay architekti, s.r.o., so sldlom P ~:ová 13, 040 Ol 
Ko!lce, IČO: 46 336 991, zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Ko!lce l, :Udlel: Sro, vložka 
č.: 28378N, ktorú schválil stavebný úrad - Mesto Prešov v rozhodnutí číslo B/10 .i /2015-čj zo dňa 
30.09.2015. 

s. Budúd predávajúci sa zaväzuje, že v Budove (Polyfunkčnom dome) zhotoví na 11 stné náklady 72 
bytov s tým, že v!letky tieto byty budú zhotovené v bežnom bndarde (t.j. všetky ,4 dú byty bežného 
~ndardu) podľa požiadaviek zákona č. 443/2010 z. z. o dotádádh na rozvoj b ~ 1nia a sociálnom 
bývaní v zneni neskor!lch predpisov a podľa požiadaviek zákona č. 150/2013 z. ' Štátnom fonde 
rozvoja bývania a súvisladdh predpisov v zneni nesko~ídh predpisov. štandard ~~ Javenia bytov je 
uvedený v Prflohe č. 1 tejto zmluvy. Predmetom predaja bude 72 bytov. , 

6. V súvislosti s prestavbou a dostavbou Budovy na Polyfunkčný dom bud úd pl 'llávajúd zároveň 
zabezpeči vybudovanie nasledovnej novej technickej vybavenosti Polyfunkčného do11, : 

SO 02 - Spevnené plochy, komunlkáde, parkoviská, s tým, že tento stavebný objek~ al11ňa: 
> miestnu komunikáciu (ďalej len .miestna komunlkicla•) 1 ; 
> odstavnú plochu, t.j. parkovade plochy v počte 72 parkovaddh miest (ďal~~ len .oclsblvná 

plocha•) l • 
> spevnené plochy, t.j. dhodnlky a plochy pre kontajnery na komunálny odpad (ď, hi j len .,spevnené 

plochy•) ' 
SO 03 - NN prípojka (ďalej len .elektrlcki NN prfpojka•) , 
SO 04- Trafostanica (ďalej len .trafostanica") 
so os -VN prípojka (ďalej len .elektrlcki VN prfpojka•) 
SO 06- Vonka~e osvetlenie (ďalej len .vonkajšie osvetlenie•) i ' 
SO 02.2 - Areálové rozvody dažďoVej kanalizácie a ORL (ďalej len .-,~i·ocly dažd'ovej 
kanallzikle•) , 

Kanalizačná prípojka (ďalej len .kanalizačné prfpojka•) a vodovodná Jíjl ojka (ďalej len 
.voclovodn6 prlpojka•) sú ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy vo vlastnlctve budúq! 10 predávajúceho 
ako príslušenstvo Budovy. : 

' 
7. Pre reallzádu technickej vybavenosti, konkrétne spevnených plôch, miestnej ko •l dkáde, odstavnej 

plochy bolo vydané Stavebné povolenie číslo B/8883/2015 - Mk stavebným úrado 1:1- Mestom Prešov 
dňa 09.07.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.08.2015, a ktorým bol. ~·JVolený stavebný 
objekt s názvom: .SO 02 Spevnené plochy, komunlkáde, parkoviská• na poze 41dh parc. 1!. CKN 
9310/909, 9310/529 v katastrálnom území Prešov (pozemky sú biiU!e §peclftkov ~ é v bode 2 tohto 
článku tejto zmluvy) a vypracovaná projektová dokurnentáda, ktorú vyhotovili In ,'Vladimír Vydra -
pačay wohlfahrt architekti, Po§tová 13, 040 Ol Ko!lce, a ktorú schválil stavebný ú t- Mesto Prešov v 
Stavebnom povoleni číslo B/B883/2015 - Mk zo dňa 09.07.2015. Technická ;tenosť, konkrétne 
spevnené plochy, miestna komunlkáda, odstavná plocha bude vybudovaná na poz ·i' koch s parcelným 
číslom 9310/909, 9310/529, ktoré sú §peciflkované v bode 2 tohto článku tejto z ll1vy, Pre reallzádu 
technickej vybavenosti, konkrétne elektrickej NN prípojky, elektrickej VN pri :jky, trafostanice, 
vonkajšieho osvetlenia, bolo vydané rozhodnutie stavebného úradu - s ta Prešov číslo 
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B/10215/2015-čj zo dňa 30.09.2015, ktoré je uvedené v bode 4 tohto člá 11' u tejto zmluvy 
a vypracovaná projektová dokumentácia uvedená v bode 4 tohto článku tejto zml 11 y. Pre realizáciu 
rozvodov dažďovej kanalizácie bolo vydané Stavebné povolenie číslo OU-PO-O ~ '3-2015/030932-
04/PG, vydané Okresným úradom Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jldelenle ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia dňa 14.9.2015, ktoré nadobudlo 1 ávoplatnosť dňa 
15.10.2015, a ktorým bola povolená stavba .Polyfunkčný objekt CRESCO, SO 02.2 lreálové rozvody 
dažďovej kanallzáde a ORľ na pozemku par.č. CKN 9310/529, katastrálne územ 1l Prešov, ktorý je 
špecifikovaný v bode 2 tohto článku tejto zmluvy. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že za predpokladu riadneho splnenia povinností z1
1 

l ;trany budúceho 
kupujúceho a za predpokladu schválenia dotáde z Ministerstva dopravy, výstav 1l a regionálneho 
roZVOja SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov uvedených il tejto zmluve pre 
budúceho kupujúceho do 31.5.2016, zabezpeči budúd predávajúd prestavbu Bud 1l, na Polyfunkčný 
dom, v ktorom zhotoví 72 bytových jednotiek, v nasledovných termínoch: 1 
l> zaČiatok reallzáde najneskôr do 31.05.2016, 1 

l> ukončenie realizácie najneskôr do 31.12.2017, : 
l> kolaudácia najneskôr do 31.7.2018. 

9. Budúd predávajúd iná vážny záujem v budúcnosti za splnenia dohodnutých pod • 10k odovzdať 72 
bytov nachádzajúcich sa v Polyfunkčnom dome budúcemu kupujÚcemu a previesť 11 neho vlastnícke 
právo k 72 bytom nachádzajúdm sa v Polyfunkčnom dome spolu s prlslúchajúd · ;poluvlastníckymi 
podielmi na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Polyfunkčného domu · átane technickej 
vybavenosti: miestnej komunlkáde, odstavnej plochy, spevnených plôch, vonka l~o osvetlenia a 
budúd kupujúd má záujem v budúcnosti kúpiť a prevziať 72 bytov nachádzajúdch ~ ' v Polyfunkčnom 
dome spolu s prlslúchajúdml spoluvlastníckymi podielmi na spoločných · :h a spoločných 
zariadeniach Polyfunkčného domu vrátane technickej vybavenosti: miestnej kom • •lkácle, odstavnej 
plochy, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia a zaplatiť budúcemu predáva. ,;emu dohodnutú 
kúpnu cenu. Budúd kupujúd má záujem nadobudnúť vtastnlcke právo k 72 bytom chádzajúdm sa v 
Polyfunkčnom dome spolu s prlslúchajúclml spoluvlastnlckyml podielmi na · očných častiach 
a spoločných zariadeniach Polyfunkčného domu vrátane technickej vybavenosti: ml • nej komunlkáde, 
ods tavnej plochy, spevnených plOch, vonkaj§leho osvetlenia za účelom zriadenia ná i nných mestských 
~ ' 

10. Spoluvlastnícky podiel na elektrickej NN prípojke, elektrickej VN prípojke, ka . ·~ lzačnej prípojke, 
vodovodnej prípojke, rozvodoch dažďovej kanallzáde ako spoločných zariaden Mh Polyfunkčného 
domu nachádzajúcich sa mimo Polyfunkčného domu prislúchajúci k jednotlivým t je v zmysle tejto 
zmluvy súčasťou prevodu podra budúcej KúpneJ zmluvy, ktorej návrh je sú • Ju tejto zmluvy. 
V zmysle tejto zmluvy technická vybavenosť: miestna komunlkáda, odstavná ploch .. ;spevnené plochy, 
vonkajšie osvetlenie (miestna komunlkáda, odstavná plocha, spevnené plochy, •tkajŠie osvetlenie 
ďalej spolu len ako ,.Technlck6 vybavenost"') tvoria predmet kúpy podra bud'.~ 1 Kúpnej zmluvy, 
ktorej návrh je súčasťou tejto zmluvy, a to podra priloženého Situačného .l<resu Technickej 
vybavenosti. Trafostanica sa prevedie na prevádzkovatera sieti, preto nebude pred . 1. om prevodu. 

Čl6nokll. 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve K, ~~: nu zmluvu, ktorej 
predmetom bude odplatný prevod vlastnlckeho práva z budúceho predávajú 110 na budúceho 
kupujúceho k 72 bytom nachádzajúclm sa v Polyfunkčnom dome spol · 1 s prislúchajÚdml 
spoluvlastnlckyml podielmi na spoločných častiach a spoločných zariadeniach ·1 funkčného domu 
a k Technickej vybavenostl (v tejto zmluve aj len ako .Kúpna zmluva"), a to do 3 · jn{ odo dňa, kedy 
budú splnené tieto podmienky (pričom uvedená lehota sa počl'ta od splnenia )()Slednej z nl81e 
uvedených podmienok): . 
- kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užlvanle Budovy ako Polyfunkčn ll o domu, resp. 72 

bytov a užlvanle Technickej vybavenosti nadobudne právoplatnosť, 
- budúd predávajúd bude v katastri nehnuternostl zaplsaný ako vlastník n b 1achádzajúcich sa 

v Budove 
(vy!šle uvedené podmienky ďalej spolu aj ako ,.podmienky•). 
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2. Bud úd predávajúd písomne vyr.~e budúceho kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zm • J y do 15 dní odo 
d~a splnenia podmienok (pričom uvedená lehota sa počfta od splnenia poslednej , yššle uvedených 
podmienok). Budúd kupujúd je povinný uzavrieť s budúdm predávajúdm Kúpn zmluvu v lehote 
uvedenej v bode 1 tohto článku tejto zmluvy, t.j. 30 dni odo dňa, kedy budú s 111 ené podmienky, 
pričom táto povinnosť budúceho kupujúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu trvá aj v rl >ade, ak budúci 
predávajúd písomne vyr.te budúceho kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy ~. ôr ako je v čase 
určenom v tejto zmluve. i · 

i 

3. Budúd kupujúci je oprávnený vyr.~ať budúceho predávajúceho na uzatvoren~ ll úpnej zmluvy v 
prfpade, ak bud úd predávajúci neuskutočnl výzvu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy v ·.~.podľa prvej vety 
bodu 2 tohto článku tejto zmluvy. V tomto prípade je budúci predávajúd povln il uzavrieť Kúpnu 
zmluvu v lehote uvedenej v bode 1 tohto článku tejto zmluvy. 

4. Súčasťou výzvy na uzatvorenie Kúpnej zmluvy bude návrh Kúpnej zmluvy. Zmluvn · u·any sa dohodli, 
že Kúpna zmluva bude uzatvorená podľa návrhu uvedeného niHie v bode 5 tohto ~tku tejto zmluvy. 
V návrhu Kúpnej zmluvy budú upravené a/alebo doplnené chýbajúce údaje týkajúce.~ najmä, nie však 
výlučne, ~pedftkáde bytov, popisu bytov, prlslu~nstva bytov, člsla bytov, člsl . /Chodu, veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach Polyfunkčného • 1u k jednotlivým 
bytom, prípadne aj Iné údaje a to podra právoplatného kolaudačného rozh • tUtla, projektovej 
dokumentáde a výpisu z listu vlastníctva a údaje týkajúce sa ~ftkáde zmluvn· .~ strán. Od niBie 
uvedeného návrhu Kúpnej zmluvy sa môžu zmluvné strany odchýlit' na základe 4Jomnej plsomnej 
dohody okrem ustanovenia o vý~e kúpnej ceny za byty, plochy bytov (t.j. plochy · · " vrátane plochy 
balkÓnov), kúpnej ceny za Technickú vybavenosť: miestnu komunlkádu, odstavn i tlochu. Súčasťou 
Kúpnej zmluvy bude právoplatné kolaudačné rozhodnutie povol'ujúce užlvanle ~ unkčného domu, 
resp. bytov a Technickej vybavenosti. · 

5. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom zneni Kúpnej zmluvy, ktoré je pre zmlu1•i strany záväzné: 

,KÚPNA ZNLWA j • 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonn/ka v platnom zneni a zákona č. 1 ~~ Z/1993 z. z. o 

vltJStnfctvt: bytov IJ nebytových ~storov 

Zmluvné strllny: 

Predivajúd: 

GMT thltNIIopment. 6.r.o.. 
sld/o: Kúpeľná 3 

08001Prf!šov 
IČO: 47 981 563 
DIČ: 2024167739 
IČ DPH: SK2024167739 
ďslo účtu: 3602223053/0200 
!BAN: SK61 0200 0000 0036 0222 3053 l 
zaplsaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prf!šov, oddiel Sro, vlolka dl 31 034/P 
štatutárny orgán: Ing. arch. Slavomír Gmltter, konateľ 
(ďalej len ,.budúci predávajúd•) 

a 

Kupujúc/: 

Me6t0 Prešov 
sld/o: 

IČO: 
DIČ: 
ďslo účtu: 
!BAN: 
v mene mesta: 

H/avná73 
080 01 Prf!šov 
00327646 
2021225679 
............. u .................................. . 

Ing. Andrea Turčanová, prlmátrJrka mesta 
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(ďalej len ,.kupujúd•) 

(predáva }úd a kupujúd ďalej spolu len ako .zmluvné .U.ny•; 

ČllnokL 
Predmet zmluvy i 

l 
1. Predávajúci je výlučným vlastn/kom (v podiele 1/1) nasledovných neh~.·~' fnostl - bytov 

nachádza}údch Sil v po/yfunktnom dome súpisné ďslo ....... postavenom na Tiku reglstril ,C" 
parrelné ďslo 9310/908 s výmerou 1665 m2, druh pozemku: ZiiStavané plochy an ·~ voria, zap/Silllom 
na liste vlastníctva č. 16171, katastrálne územie Prr!šov, obec Prešov, okres ~l '!.'šov (ďalej len 
~~nkmf~/aro: l 

1.1 i 
a. Byt č. 1 na 2. podlaií polyfunkálého domu, pričom: ~' ; 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balk6na je 1o0 ' . ' 30,71 m2 
ll. podlahová plochil bytu bez plochy balkóna je 1o0 výmere 2 ., '9 m2 
lit. spoluvlilstnfcky podiel na spoločných častiach a 1 äJ zariildenlilch 

domu je 1o0 veľkosti 2579/498276 1 · 

b. Byt č. 2 na 2. pod/a!{ polyfunkčného domu, pritom: ~ • 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je 1o0 vým ·~ 32,77 m2 
11. podfilhová plocha bytu bez plochy balkóna je 1o0 výmere 2 ,, '1 m2 
111. spoluvfastnfcky podiel na spoločných častiach a spo .1. 'ich zariadeniach 

domu je 1o0 vefkosti2851/498276 ~ 
c. Byt č. 3 na 2. pod/alí po/yfiJnkčného domu, pritom: : 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je 1o0 vým ~ 33,14 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 1o0 výmere 2 :" 15m2 
Ili. spoluvlastnfcky podiel na spololných častiach a spol. ··~ 'ich zilffadenlilch 

domu je 1o0 ve/'kost/2905/498276 1 

d. Byt č. 4 na 2. pod/a!f polyftJnkálého domu, pričom: ~ , 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy b61k6na je 1o0 vým .. ·~ 33,30 m2 
ll. podfilhová plocha bytu bez plochy balk6n11 je 1o0 výmere 2 ·• "2 m2 
ili. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiach a spo " Vch zariadeniach 

domu je 1o0 veľkosti 2872/498276 
e. Byt č. 5 na 2. pod/all po/yfiJnktného domu, pričom: a . 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkrfna je 1o0 vým •.· 33,75 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 1o0 výmere ~ 10 m2 
/ft. spoluvlastnfcky podiel na spololných častiach a spol. " Vch zatladenlilch 

domu je 1o0 vel'kosti2920/498276 l ' 
f. Byt č. 6 na 2. pod/alí po/yfiJnkéného domu, pn"čom: ~ , 

l. podfilhová plocha bytu vrátane plochy balk6na je ..o vým . s 42,03 m2 
il. podlahová plocha bytu bez plochy balk6na je ..o výmere •. 71 m2 
111. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spot. ~ Vr:h zariadeniach 

domu je vo veľkosti 3771/498276 
g. Byt č. 7 na 2. pod/a!f polyfunkčného domu, pritom: ~' 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vý. •140,16 m2 
il. podlahová plochil bytu bez plochy balk6na je ..o výmere " 94 m2 
111. spo/uvlastnfcky podel na spoločných častiach a spol. , Vr:h zariadeniach 

domu je ..o vefkost/3584/498276 1 

h. Byt č. 8 na 2. pod/a!f polyfunkčného domu, pričom: ~ . 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balk6na je 1o0 • •l 40,41 m2 
ll. podlahová plochil bytu bez plochy balkóna je ..o výmere .~ 'J9 m2 
Ili. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoli íl ých zariadeniach 

domu je 1o0 vel'kosti 3609/498276 
1. Byt č. 9 na 2. pod/alf polyfunkálého domu, pričom: 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vý. l 40,58 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balk6na je 1o0 výmere ~ 'l6 m2 
111. spoluvlastnícky podle/ na spoločných častiach a spot. ; ých zariadeniach 

domu je ..o W!fkost/3626/498276 ' 
j. Byt č. 1 o na 2. pod/alf polyfunktného domu, pritom: l 

l. podfilhová plocha bytu vrátane plochy ba/k6na je ..o vým 1,' 40,66 m2 

s ! i 
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ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 10 výmere .J ;j4 m2 
111. spoluvlastnlcky podle/ na spoločných álstlach a spol~ ~l 'ch zariadeniach 

domu je 10 velkost/3634/498276 , 
k. Byt č. 11 na 2. pod/alf polyfunkálého domu, prtčom: ~ . 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je 10 výme . ~140,71 m2 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 10 výmere 3 ;19 m2 
111. spoluvlastnícky podle/ na spoločných álstlach a spo" ·~ 'ch zariadeniach 

domu je 10 veľkosti 3639/498276 , · 

l. Byt č. 12 na 2. podlažf polyfunkčného domu, pričom: ~· 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balk6na je 10 vý. ·.'142,02 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 10 výmere 3 .,j 'O m2 
111. spoluvfastnfcky podle/ na spoločných äastlach a spo 1j ~ch zariadeniach 

domu je 10 velkosti 3770/498276 
m. Byt č. 13 na 2. pod/a!í polyfunkčného domu, prtčom: ~l 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je 10 vým si 42,75 m2 
li. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 10 výmere 3 .1112 m2 
111. spo/uvlastnfcky podle/ na spoloéných álstlach a 1 ich zariadeniach 

domu je 10 velkost/3902/498276 ~ 
n. Byt č. 14 na 2. pod/alí polyfunkčného domu, pričom: 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je 11!1 • 1148,38 m2 
1/. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 10 výmere . ,, 16 m2 
111. spoluvlastnfcky podle/ na spoločných častiach a spot. 1j Ich zariadeniach 

domu je 10 velkosti 4406/498276 . 
o. Byt č. 15 na 2. podla!/ polyfunkálého domu, prtčom: ~ 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výme ·~· 48,72 m2 
1/. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 10 výmere ·,,/0 m2 
111. spoluvlastnfcky podle/ na spoloéných äastiach a spo~ ·~. ích zanadenlach 

domu je 10 vel'kost/4440/498276 l ' 
p. Byt č. 16 na 2. podla!/ polyfunkčného domu, prláJm: 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balk6na je 10 vým .• $ 49,25 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkdna je 10 výmere 4. ·~ 14 m2 
111. spoluvlastnícky podle/ na spoloČných äastlach a spo~ n ích zariadeniach 

domu je VO vel'kostJ4594/498276 
q. Byt č. 17 na 2. podla!í polyfunkčného domu, pričom: 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balk6na je 10 vým 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 10 výmere 
ili. spoluvfastn/cky podle/ na spoloČných äastiach a spot. ~ M zariadeniach 

domu je vo veľkosti 4656/498276 ~· · 
r. Byt č. 18 na 2. podlaií polyfunkčného domu, pričom: . 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým • 52,83 m2 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balk6na je vo výmere ·~ ?5m2 
111. spoluvfastn/cky podle/ na spoloéných álstlach a spot. ·~. Vch zariadeniach 

domu je 10 veľkosti 4825/498276 
s. Byt č. 19 na 2. podla!! polyfunkčného domu, prti!om: ~ 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je 10 vý. ·•1' 62,70 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 10 výmere ·~ JB m2 
11/. spoluvfastn/cky podle/ na spololných álstlach a spot. í Vch zariadeniach 

domu je 10 vefkost/5838/498276 1 

t Byt č. 20 na 2. pod/alí polyfunkčného domu, prláJm: ~ · 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je 10 • . •l 70,57 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 11!1 výmere ·~?5m2 
111. spoluvtastn/cky podle/ na spoloéných äastiach a spot. il ~ch zndeniach 

domu je vo vefkost/6625/498276 ' 
u. Byt č. 21 na 2. podlalfpolyfunkčného domu, pričom: ~ 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je 10 • .1 71,72 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 10 výmere • 40 m2 
111. spo/uvlastn/cky podle/ na spotoéných äastlach a spot. i ých zariadeniach 

domu je vo veľkost! 6740/498276 ~ , 
v. Byt č. 22 na 2. podlaží polyfunkälého domu, pričom: 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je 10 vým 1 71,87 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 10 výmere ·~ 55m2 
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1.2. 

111. spolullfi1Stnlcky podle! na spoločných častiach a .spo/o<!! 1ých zariadeniach 
domu je vo vefkosti 6755/498276 

w. Byt č. 23 na 2. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výme111 72,48 m2 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výme~ ~~16 mz 
111. spolullfastnfcky podiel na spoločných častiach a spo!o<l.1ých zariadeniach 

domu je vo velkosti 6816/498276 
x. Byt č. Z4 na z. podlažf polyfunkčného domu, pričom: 

t. podlahová plocha bytu vrátime plochy balkóna je vo výmell ~ 74,01 mz 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere 6~ 69 mz 
111. spotuvlastnfcky podte/ na spoločných častiach a spolo(.1ých zarladentadl 

domu je vo veľkosti 6969/498Z76 

a. Byt č. 25 na .J. podlažf polyfunkčného domu, prláJm: 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výme!l i! 30,71 m2 
il. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere 2l f79 m2 

111. spoluvlastnícky podle/ na spoločných častiach a spol~ 1ých zariadenladl 
domu je vo veľkosti 2579/498Z76 

b. Byt č. Z6 na .J. pod/alf polyfunkčného domu, prláJm: 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým~·~ e 3Z,89 mz 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výme~ ~63 mz 
111. spoluvlastnfcky podle/ na spoločných častiach a spo/< . 1ých zan'adenladl 

domu je vo ve!kosti 2863/498Z76 
c. Byt č. Z7 na .J. podlaží polyfunkčného domu, pričom: , 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vý.~ e 33,14 mz 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výme~ ~os m2 

111. spoluvlastn{cky podle/ na spoločných častiach a spo/o ~ých zariadeniach 
domu je vo ve!kosti 290S/498Z76 · 

d. Byt č. Z8 na 3. pod/alí polyfunkčného domu, prtáJm: j' 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým le 33,30 mz 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balk6na je vo výmere ~72 mz 
111. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiach a spo .. ~ých zariadeniach 

domu je vo vefkostt Z872/498276 1 

e. Byt č. 29 na 3. podlaží polyfunkčného domu, pričom: ~ 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým e 33,75 mZ 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výme~ ~zo m2 
111. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiadl a spol . ~ých zariadeniach 

domu je vo velkost:IZ920/498Z76 ~ 
f. Byt č. .JO na .J. podlalf polyfunkčného domu, pričom: 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým 1· e 4Z,O.J mz 
ii. podlahová plocha bytu bez ploclly balkóna je vo výme~ ~71 mZ 

l1l. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiadl a spol ilých zarladeniadl 
domu je vo vel'kosti.J771/498Z76 ! 

g. Byt č. .11 na 3. pod/alf polyfunkčného domu, pr/rom: ~' 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým le 40,16 mz 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výme~ ~84 mZ 
111. spoluvlastnfcky podle/ na spoločných častiach a spol 'nýdl zariadeniach 

domu je vo vefkost/3584/498276 , 
h. Byt č. 3Z na .J. podlažf polyfimkčného domu, pritom: ~~ 

t. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo • le 40,41 m2 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výme~ ;,09 m2 

111. spoluvlastnfcky podte! na spoločných častiach a spol 'ných zariadenladl 
domu je vo vefkostt 3609/498276 ; 

l. Byt č. 33 na 3. pod/alf polyfunkčného domu, prláJm: 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo • l-e 40,58 m2 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere ;,z6 m2 
111. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiach a s. . 'nýr:h zartadenlach 

domu je vo veľkosti 3626/498Z76 · 
j. Byt č. 34 na 3. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: 'l 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým -e 40,66 m2 
lf. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výme~ , >,34 mz 
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111. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiach a spo/oJ, 'Ých zariadeniach 
domu je 1<1 vefkosti3634/498Z76 ' 

k. Byt č. 35 na 3. pod/až{ polyfunkčného domu, pričom: ~' 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balk6na je vo vým ! ~ '10,71 mZ 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere 3 139 mZ 
111. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiach a s ~ rých zariadeniach 

domu je 1<1 vel'kostl 3639/498276 l 
l. Byt č 36 na 3. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: :31 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo • l' 1 4Z,OZ mZ 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere 1 .70 m2 
Iii. spoluvlastnfcky podle/ na spoločných častiach a s i rých zariadeniach 

domu je vo vefkost/3770/498276 l 
m. Byt č. 37 na 3. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: ~ 

i. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo ~ 11 4Z,75 m2 
il. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere .oz m2 
Iii. spoluvlastnfcky podle/ na spoločných častiach a spo~ . IÝch zariadeniach 

domu je ..a vefkosti390Z/498Z76 
n. Byt č. 38 na 3. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: ~' 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým l~ 48,38 mZ 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere ,06 m2 

111. spoluv/astnfcky podle/ na spoločných častiach a s . 1ých zarladMiach 
domu je ..a velkosti 4406/498276 

o. Byt č. 39 na 3. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: ~ 
/, podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je ..o ~ le 48,7Z mZ 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 1<1 výmere l; 'IO m2 

111. spoluv/astnfcky podiel na spoločných častiach a spol 11ých zariadeniach 
domu je vo vefkosti4440/498Z76 

p. Byt č. 'IO na :J. podlaff polyfunkčného domu, prfčom: ~· 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je ..o ~ le 49,Z5 m2 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere ;94 m2 
111. spo/uvtastnfcky podiel na spoločných častiach a spo ?ých zariadeniach 

domu je ..o veľkosti 4594/498Z76 
q. Byt č. 41 na 3. podlaff polyfúnkčného domu, prirom: ~· 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým e 51,14 mZ 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere f56 m2 

111. spoluvlastnfcky podle/ na spoločných častiach a s ?ých zariadeniach 
domu je vo veľkost/4656/498276 , 

r. Byt č. 42 na 3. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: ~· 
!. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je ..o vým 1 e 52,83 m2 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere 1 ~zs mz 
111. spoluvlastnfcky podle/ na spoločných častiach a ných zariadeniach 

domu je ..o veľkosti4825/498Z76 , 
s. Byt č. 43 na 3. pod/alf polyfunkčného domu, pnčom: ~· 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým le 62,70 m2 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere pe m2 

111. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spol. ' 'ných zariadeniach 
domu je vo vefkostt5838/498Z76 

t Byt č. 44 na 3. pod/aif polyfunkčného domu, pr/rom: ~· 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým le 70,57 mz 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere i,ZS mZ 
111. spo/uvlastnfcky podiel na spoločných častiach a spoJ. 'ných z:ar1adenlach 

domu je vo vefkosti66Z5/498276 , 
u. Byt č. 45 na 3. pod/alí polyfunkčného domu, pričom: i 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je ..o vým~ e 71,7Z m2 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere ','IO m2 

111. spolw/astnfcky podle/ na spoločných častiach a spot, . 'ných zanadenlach 
domu je vo vel'kostl67'10/498276 , 

v. Byt č. 46 na 3. pod/alf polyfúnkčného domu, pričom: :

1

, 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výn1. 'E' 71,87 mZ 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere 1 ~ss mz 
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1.3. 

111. spoluvfastnfcky podiel fli1 spoločných Čilstlach a ~i ých zariadeniach 
domu je vo llf!fkostl6755/498276 1 

w. Byt č. 47 fli13. pod/alf polyfunkčného domu, prfóom: ~' 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým 1' 72,48 m2 
ii. podlahová plocha bytu ber plochy balkóna je vo výmere 6 116m2 

111. spoluv/astnfcky podiel fli1 spoločných Čilstiach a spo 11ých zariadeniach 
domu je vo vefkost/6816/498276 

x. Byt č. 48 na 3. podlaží polyfunkčného domu, prióom: ~' 
1: podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo 11'1 l? 7-ťOl mz 

11. podlahová plocha bytu ber plochy balkóna je vo výmere 6 i 69 m2 
111. spoluvlastnfcky podle/ fli1 spoločných Čilstiach a s ' rých zariadeniach 

domu je vo veľkost/6969/498276 1 

l 

a. Byt č. 49 fli1 4. pod/alí polyfunkčného domu, prtóom: ~~ 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóflil je vo vým 1129,56 m2 
ll. podlahová plocha bytu ber plochy balkóna je 1117 výmere .91 m2 

111. spoluvlastnfcky podiel na spoločných Čilstlach a spalo l rýcn zariadeniach 
domu je vo veľkosti 2491/498276 1 

b. Byt č. 50 na 4. pod/alí polyfunkčného domu, prióom: :a· 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je 1117 vým 11 3Z,12 mz 
ll. podlahová plocha bytu ber plochy balkóna je 1117 výmere 1·29 mz 

111. spoluvfllstnícky podle/ nil spoločných častiach il s . 1ých zariadeniach 
domu je vo vefkost/2829/498276 1 

c. Byt č. 51 na 4. pod/až{ polyfUnkčného domu, prfóom: 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo !1'1~i 1 32,29 m2 

11. podlahová plocha bytu ber plochy balkóna je vo výmere ·1·71 m2 
111. spolwlastnfcky podle/ na spoločných častiach a spot, · 1ých zariadeniach 

domu je 1117 vefkost/Z871/498276 i 
ef. Byt č. 52 na 4. pod/alí polyfunk67ého domu, prlóom: ~· 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo 11'1 l: 32,74 m2 
ll. podlilhová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere ~46m2 

111. spoluv/astnlcky podle/ na spoločných č.Jstiach a spot. 1ých zariadeniach 
domu je 1117 veľkosti 2846/498276 1 

e. Byt č. 53 na 4. pod/aif polyfunkčného domu, prfóom: ~·, 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým . e 40,97 m2 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 1117 výmere ~92 m2 
111. spoluvfastnfcky podiel na spoločných Čilstiach a 1ých zariadeniach 

domu je vo ve/'kosti3692/498Z76 1 

f. Byt č. 54 na 4. pod/all polyfunklného domu, prlóom: ~· 
1. podlahová plocha bytu vrátilne plochy billkónil je vo 11'1 le 33,29 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere ;79 mZ 

111. spotuvlastnlcky podle/ na spoločných Čilst/ach a , 1ých zariadeniach 
domu je 1117 veľkosti 2579/498276 1 

g. Byt č. 55 na 4. pod/alf polyfUnklného domu, prfóom: ~· 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy billkóna je vo • ·~ e 39,59 mz 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere ~54 m2 
ili. spoluvfastnlcky podle/ na spoločných častiach a spol. , ?ých zarfildenlach 

domu je vo veľkosti 3554/498276 : 
h. Byt č 56 na 4. pod/alí polyfUnkčnt!ho domu, prtčom: ~ 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy billkóna je lit> vým le 39,70 mZ 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere ~65 m2 

111. spoluvlastnícky podle/ na spoločných častiach a spot, ných zariadeniach 
domu je vo veľkosti 3565/498276 ' 

1. Byt č. 57 na 4. pod/alí polyfUnkčného domu, pričom: 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým ~· e 39,56 m2 
ll. pod/ilhová plocha bytu ber plochy balkóna je 1117 výmere ~51 m2 

111. spoluvtastnlcky podle/ na spoločných Čilstiach il spot. . 'r7ých zariadeniach 
domu je vo vefkosti 3551/498Z76 

j. Byt č. 58 nil 4. pod/alf polyfunkčného domu, prlóom: 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy billkóna je vo 11'1 e 4Z,74 m2 
ll. podlallovd plocha bytu ber plochy balkóna je vo výmere ~01 mz 
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111. spoluviBStnícky podiel na spoločných častiach a spol1ll 'ch zariadeniach 
domu je 110 vefkostl.1901/498276 . , 

k. Byt č. 59 na 4. pod/alf polyfun/d!ného domu, pričom: : 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóniJ je 110 ~-!l 48,.11 m2 
il podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 110 výmere .1'16 m2 

111. spoluvlastnícky podle/ na spoločných častiach a 1 rch zariadeniach 
domu je vo vefkostl4426/498276 · 

1. Byt č. 60 na 4. pod/alf polyfunkčného domu, pritom: ~· 
l podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo • 1i 48,61 m2 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere ~~ i6 m2 
Iii. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiach a s ·, ŕch zariadeniach 

domu je vo vefkostl4456/498276 i 
m. Byt č 61 na 4. podlaií polyfunklného domu, pritom: ~~ , 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým .ll 48,72 m2 
li. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere 4. :;j '1 m2 

111. spoluvlastnícky podle/ na spoločných častiach a 11 1ch zariadeniach 
domu je vo ve/'kost/4541/498276 ; 

n. Byt č. 62 na 4. pod/alf polyfun!d!ného domu, priáJm: ~·· . 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je liO vým • 41,46 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkórY je vo výmeff! : '1 m2 

111. spoluvlastnfcky podle/ na spoločných častiach a spo ·~ 'ch zariadeniach 
domu je vo veľkost/.1741/498276 1 

o. Byt č. 6.J na 4. pod/aif polyfunkčného domu, pričom: ~ . 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým '1.19,69 m2 
ii. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere .i 54m2 

111. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spo/l ·~. ~ zariadeniach 
domu je vo veľkost/.1564/498276 1 

p. Byt č. 64 na 4. pod/alf polyfun!d!ného domu, pritom: ~ , 
1. podlahová plocha bytu vrátmle plochy balkóna je vo vým .·~ .39,.15 m2 

It. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmeff! .~ 10m2 
111. spoluvlilstnfc/(y. podte/ na spoloé!ných častiach a •• ých zariadeniach 

domu je vo veľkosti .15.10/498276 ' 
q. Byt č. 65 na 4. podlaží polyfunká7ého domu, pričom: ~~ 

1 

l. podlahová p/och.3 bytu vrátane plochy balkóna je vo • 1 51,08 m2 
ll. podlahová ploch.3 bytu bez plochy balkóna je vo výmere 150m2 

111. spoluvlastnícky podle/ na spoločných častiach a i Vc:h zariaden/lieh 
domu je vo vefkosti 4650/498276 : 

r. Byt č. 66 na 4. pod/alí polyfunkčného domu, prláJm: ~~ 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým 11' 52,47 m2 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere ·~ 89m2 
111. spoluvlastnícky podle/ na spoločných častiach a spot. l Vch zariadeniach 

domu je vo veľkosti 4789/498276 i 
s. Byt č. 67 na 4. pod/alf polyfun!d!ného domu, pritom: ~· 

1 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo Yý. .11 • 61,2.1 m2 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmeff! ll18 m2 

111. spoluviBStnfcky podle/ 174 spo/olných častiach a spol. · 1 ých zariadeniach 
domu je vo vefkostl5718/498276 ' 

t. Byt č. 68174 4. pod/alf polyfunkčného domu, pritom: ~l 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo • ,1· • 72,72 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmeff! ~ 67m2 

111. spoluvlilstnfcky podle/ na spoločných častiach a l ých zariadeniach 
domu je liO vel'kost/6867/498276 ; 

u. Byt l 69 na 4. podla!! polyfunkčného domu, priáJm: ~· 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým . 11 • 71,.14 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 110 výmeff! ~~ 29 m2 

111. spoluvlastnícky podle/ 174 spoločných častiach a lj ých zariadeniach 
domu je vo veľkosti 6729/498276 . , 

v. Byt č. 70 na 4. pod/aif polyfunkčného domu, pritom: ~ 

1

, 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo • ·., 1 68,82 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere 1 77m2 

l! 
l 

' l 
lO 



/ll spoluvlastnfclcy podiel na spoločných častiach a spo/ai ~ 1ých zariadeniach 
domu je vo vefkrJstf 6477/498276 : 

w. Byt č. 71 na 4. pod/alf poly(unktného dcmu, pričom: . ~' 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým1l -~ 70,60 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere 11· ;55 m2 

111. spoluvlastníclcy podle/ na spoločných častiach a .spokl . 1ých zariadeniach 
domu je vo veľkosti 6655/498276 1 

x. Byt č. 72 na 4. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: . i: 
l podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vý/11l_l· -.~ 70,67 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere 1 · ;62m2 

111. spoluvlastníclcy podiel na spoločných častiach a spo/dl 1ých zariadeniach 
domu je vo vel'kostJ 6662/498276 ; · 

1.4 Číslo vchodu pre každý jednotlivý byt je nasledovné: 

................................................................................................................................ j ........................ .. 

2. Predávajúci je výlučným vlastníkom (v podiele 1/1) technlda!j vybavenosti pozost~~ j;l}úcej z: 
SO 02 - Spevnené plochy, komunikácie, piJrkoviská, s tým, le tento stavebný ob./6 · zhlňa: 
> miestnu komunlkJdu (ďalej len ,miestna komunlkklll") , 
> odstavnú plochu, tJ, parkovacie plochy v počte 72 piJrkovadch miest (a11 ~ len .«fstavni 

piadla") .J 
> spevnené plochy, tj. chodnfky a plochy pre kontajnery na komunálny odpil(} ~ll leJ len ,.spevnené 

pf~y~ : 
SO 06- Vonkaj!le osvetlenie (ďalej len "vonkll,/šle tMVetlen/a") 

(vyššie uvedená technickii vybavenost' spolu aj~ ako "T«:hnldd vyiMl'eiJOS'I'I i• 
TechnlckJ vybavenost' je vyznatená v situačnom nákrese, ktorý tvor( l'tflohu ~ 1! h;to zmluvy. 

l 

3. Touto zmluvou predávajúci predáva kupujl)cemu a prevádza na kupujúceho ~ e vtastnfcke právo 
k 72 bytovým jednotkám uvedeným v bode 1 tohto ďánku tejto zmluvy vrátam ·Ich ptislulenstva a 
vrátane k nim pr/s/úchajúdm spoluvlastníckym podielom na spoločných dl "Jach a spoločných 
zariadeniach polyfunkčného dcmu a Technlda!j vybavenosti uvederlej v bode , '.tohto ďánku tejto 
zmluvy (ďalej spolu aj len "Predmet kúpy") 11 kupujúci kupuje od predávajúd 10 Predmet kúpy a 
nadobúda ho do svojho výlučnt!ho vfllstnfctva, v pod/ek! 1/1, 11 zavtJzuje sa Z/lf. •tft' predávaJúcemu 
kúpnu cenu vo výške a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

l 
4. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom byt rozumie byt vrátane prlslúchajúcej' ~isti na spoločných 

častiach, spoločných zariadeniach polyfunkčného domu. ; 

Č/Inak rr. 
Kúp116 cena • pllltDbnl podiiWn/ty 

1. Zmluvné strany sa dohodil na kúpnej cene nasledovne: 
l 

a) kúpna cena 72 bytov v celkovej výške 3 Z2!148Z,93 EUR 1 , s DPH (slovom: 
trlm/116nystodvadsat'devtlťtlsfc!tyrf~mdesia(Jeden eur a devlt'deslattrf cen~ , s daňou z pridanej 
hodnoty) (z toho kúpna cena Predmetu kúpy bez DPH predstavuje sumu 2 6l '901,61,- EUR bez 
DPH a 20 % DPH predstavuje sumu 521 580,32,-EUR), prféom uvedená kúpna, ma bola zmluvnými 
stranami určená ako súčin súčtu podlahovej plochy vJetkých bytov vrátane pl,l :hy balkónov, lctotrJ 
tvoria Predmet kúpy, t.j. 3481,07 m2 a ceny za 1 m2 podlahovej plochy bytu 1111 sne plochy balkóna 
vo výške 899,-EUR/1 m2 s DPH. Kúpna cena za jednotlivé byty je rozpočltaná ". edovne: 

! 

CenabezDI'H 20%DPH Cenil~ JPH 
Brt~Z 23 006. 91 EUR 4601 38EUR 27608' :EUR 
Brtč. 2 24 550.19 EUR 4910.04EUR 29460.' EUR 
Brt~3 24 827.38 EUR 4965.48EUR 29792 EUR 

ll 



'' Bvtč. 4 24 947.25 EUR 498945EUR 29936.70 l ~!JR 
Byt č. S 2528438EUR 5056BBEUR 3034J 25 !IUR 
Bvtč. 6 JJ 487.48 EUR 6297.50EUR 37 784.97 !fUR 
Bvtč. 7 30 086.53 EUR 60J7,3J EUR 36 J03,1J4 jfUR 
Bvtč. B 30 273 83 EUR 6054.77EUR 36 328 59 Jl UR 
Byt Č. g 30 40J,J8 EUR 6080,24EUR 36 48J 42 !l UR 

Bvtč.ZO 3046112EUR 6092.22EUR 36 55134 JIUR 
llytČ.ll 3049858EUR 6099,72EUR 36 598,29 jf UR 

Bvtč.l2 31 479 98 EUR 629600EUR 37775.98rR 
Bvtč.Z3 32 026. BB EUR 6405.38EUR 384322 jUR 

Brtč.Z4 3624468EUR 724894EUR 43 493.~ jjUR 

Brtč.Z5 36 499. 40 EUR 7299.BBEUR 43 7992, fiUR 
Bvtč.l6 3689646EUR 737929EUR 44275.7. jUR 
Brtč.Z7 3831238EUR 7662L48EUR 45974,8~ jUR 
11ytč.ZB 39 578. 48 EUR 79J5.70EUR 47494J jUR 

11Ytč.Z9 4697275EUR 939455EUR 56367.3t .jUR 

BJftČ. 20 52 868. 69 EUR J057374EUR 634424 'jUR 
BJftč. 2l 53 730.23 EUR JO 746.05 EUR 64 476.2~ jVR 

Blftč. 22 5384261 EUR 1076852EUR 64611 J jVR 

81ft č. 23 54 299. 60 EUR J08S992EUR 65 JS9.5. (UR 
Bvtč.24 SS 445.83 EUR 11 089J7EUR 66 534.9! j'UR 
BJftč. 25 23 006. 9J EUR 460J38EUR 27608.2 JVR 
81ft č. 26 2464009EUR 492802EUR 2956/J.J •jVR 
llvtt. 27 24 827,38 EUR 4965.48EUR 29 792,(11. jVR 
llvtč. 28 24 947.25 EUR 4989,4SEUR 29 936,7( J'UR 
Byt č. :zg 25 284,38 EUR 5056-BBEUR 303412 jVR 
Brtč.3D JJ 487.48 EUR 6297.SOEUR 37 784,9 .J 'UR 
Brtč. 3Z 30 086. 53 EUR 6017.3J EUR 36 J03,8 J VR 
Brtč.32 3027383EUR 605477EUR 36 328.5! JVR 
Brtč.33 3040J18EUR 6080.24EUR 36 48t__4 j 'UR 
Brtč.34 3046J 12EUR 609222EUR 36SS3J'. fUR 
Bytč.3S 30 498,58 EUR 6099,72EUR 365982 J VR 
Syté. 36 3147998EUR 6296,00EUR 37 775,91 ,:uR 
Bytč.37 32 026. BB EUR 6405.38EUR 384322 ·J čUR 
Bytč.38 3624468EUR 724894EUR 43 4936. ,J VR 
Brtč. 39 36 499. 40 EUR 7299.BBEUR 43 7992, J čUR 

Brtč. 4D 36 896.46 EUR 7379.29EUR 44 275.7. .fUR 
Brtč. 4l 3831238EUR 7662.48EUR 45974.8 ,I:UR 
Byt č. 42 39 578. 48 EUR 79JS.70EUR 47494J .j:UR 
BJftč. 43 469727SEUR 93945SEUR 56367.3 

fUR 
81ft č. 44 52 868. 69 EUR J057l74EUR 63442.4' /UR 
Bvtč. 45 53 730.23 EUR JO 746. OS EUR 644762 • :UR 
llvtč. 46 538426J EUR JO 768.52 EUR 646111 • :UR 
Bytč.47 54 299. 60 EUR 108S992EUR 65159.5:. ,:UR 
Bytč.48 55 445.83 EUR 11 0/19, J7 EUR 66534.9 >:UR 

' 
Bytč.49 22 J4S.37 EUR 442907EUR 26 574.+ ,:UR 
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Syté. 50 2406323EUR 481265EUR 28875.88 ll~ 
IJytČ. 51 2419059EUR 483812EUR 2902871 ''JR ·'l~ 
Syté. 52 24 527.72 EUR 490~54EUR 29433.26 l 'JR •1=-
Syté. 53 30 693. 36 EUR 6138.67EUR 3683203 • 'JR 

IIYtČ. 54 
•r~ 

24 939. 76 EUR 4987.95EUR 29 927.71 •j'JR '! "-"---
BYfč.55 29 659. 51 EUR 593190EUR 3559141 !l !IR 
Byt Č. 56 2974192EUR 5948,38EUR 3569030 ~j!JR 
IIYtč. 57 29 637.03 EUR 5927.41 EUR 35564.44 ll !JR .l~ 

Bytč.58 32 Ot9. 38 EUR 6403.88EUR 38423.26 '• !JR :ll""--
Syté. 59 4343069 3619224EUR 7238,45EUR ~~~ 
BYfč. 60 364t&99EUR 728340EUR 43 700.39 ·~~ BYfč. 61 36 499. 40 EUR 7 299.88EUR 43 799.28 ~~!IR 
BYfč. 62 3t 060.45 EUR 621209EUR 3727254 ll !JR 
Bytč.li3 29734A3EUR 5946.89EUR 3568t 3t fUR 
Sytč.H 29 479. 71 EUR 5895.94EUR 35 375.65 ,fUR 
Syté. ISS 38 267.43 EUR 7653.49EUR 45920.9. .jUR 

Syté. 66 39 308. 78 EUR 786176EUR 47 t70.5J .UR 
SYfč. 67 4587148EUR 9174.30EUR 55 045.7. fUR 
SYfČ. 68 54 479. 40 EUR tO 895.88 EUR 65 375.21. 4UR 
Syté. 69 53 445.55 EUR tO 689.11 EUR 64134.6~ fUR 

BYfč. 70 51 557.65 EUR t03tt 53 EUR 618691~41UR 
SYfč.7J 5289117EUR 10578.23EUR 63469AG fUR 

IIYtČ. 72 52 943. 6t EUR tO 588, 72 EUR 63532.3J 4UR 

b) kúpna cena miestnej komunikácie bola určená dohodou zmluvných strán IID s··~~·~ 81 156 EUR s 
DPH (s/ol/Dm: osemdeslatjedentlsfcdev6t's1Dp8t'deslatifest' eur s dat'fou z prida .~ hodnoty) (z toho 
kúpna cena bez DPH predstavuje sumu 68 296,67 EUR bez DPH a 20 96 a . ;l •redstavuje sumu 
13 659,33 EUR}, . 

c) kúpna cena odstavnej plochy bola IJ/'IŽná dohodou zmluvn jeh strán I'D výške~ll~' 756 EUR s DPH 
(sloi'Dm: trldsat'!esttlslcsedemstoplttleslatifest' eur s daňou z pridanej h ;~ ') (z toho kúpna 
cena bez DPH predstavuje sumu 30 630 EUR bez DPH a 20 96 DPH p •11 ~je sumu 6 t26 
EUR}, : 

d) kúpna cena spevnenjc;h plt!Jch bola určená dohodou zmluvnjc;h strán I'D ~ .. ! 1.,- EUR s DPH 
(slo~~Dm: jedno euro s daňou z pridanej hodnoty) (z toho kúpna cena bez DP~' .llredstavuje sumu 
0,83 EUR bez DPH a 20 96 DPH predstavuje sumu 0,17 EUR), . 

e) kúpna cena ~~DnkajŠfeho osvetlenia bola určená dohodou zmluvnjc;h strán I'D .J~1 ~ J,- EUR s DPH 
(sloi!Dm: jedno euro s dallou z pridanej hodnoty) (z toho kúpna cena bez DÍ>J,o i 'lredstavuje sumu 
0,83 EUR bez DPH a 20 96 DPH predstavuje sumu 4 t7 EUR) . 

' 
2. 11&fe uvedené kúpne ceny dohodnuté v bode 1 tohto ďánku tejto zmluvy su~qj ~ zmluvné strany 

záviJzné a ~é a nebudú sa meniť. Kúpna cena za jednotlivé byty špec/flko 1~11 v bode 1 tohto 
ďánku tejto zmluvy nezahfňa cenu za prislúchajÚCI spo/uvfastnlcky podiel na spoli .dl1jc;h zariadeniach 
po/yfi.Jnkčného domu, ktoré nie sú jeho stavebnou súClJst'ou, ktorými sú: elo n ;ká NN ptipojka, 
elektrfcká VN ptipojka, kanalizačná prfpojka, 1/Ddoi'Ddná ptipojka, rozvody dald'ovej ~l nallzácie. 

3. Kúpna cena za spoluvlastnícky podiel na spoločných zariadeniach po/yfi.Jnkčného ·.~ mu, ktoré nie sú 
jeho stavebnou súálst'ou, ktorými sú: elektrická NN prfpojka, elektrická VN ~ ojka, kanal/zaálá 
ptipojka, vrxloi'Ddná ptipojka, rozvody dald'ovej kanalizácie prislúchajúci k 72 b 11 ' bola zmluvnými 
stranami dohodnutá I'D výške 1.0 000,• EUR s DPH (sloi!Dm: desat'tlsíc eur ·· "laňou z pridanej 
hodnoty) (z toho kúpna cena bez DPH predstavuje sumu 8 333,33 EUR bez ''ll a 20 96 DPH 
predstavuje sumu 1 666,67EUR). 
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4. Vyššie uvedená kúpna cena dohodnutá v bode 3 tohto ďánku tejto zmluvy je Ji 11 zmluvné strany 
závtizná a konečná a nebude sa meniť. 

5. Dohodnutú kúpnu cenu Predmetu ktJpy uhradf kupujÚCI z na!iedovných finanärých ~·nl ojov: 
a) z finančných prostrk!dkov zfskaných formou úveru zo štátneho fondu rozvoja b~ ~~mia (ďalej aj len 

,šFRB~ : 
b} z finančných prostriedkov získaných formou dotáCie z Ministerstva ~ ~~ ,ra~~y, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR (ďalej aj len ,.NOV a RR SR"} a ' 
c) z vlastných rozpočtových prostrk!dkov. 

6. K(Jpnu cenu Predmetu ktJpy sa kupujiÍCJ zav3zuje zaplatiť predJvajúcemu nas/edo~ : 
! 

a) čast' kúpnej ceny za 72 bytov je kupujúd povinný zaplatil' predJvajúcemu z ~·~l ro poskytnutého 
ŠFRB podľa zákona č. 150/2013 Z .z., čast' z prostriedkov poskytnutých M Ji a RR SR podľa 
zákona é. 443/2010 Z.z. a ostatntJ last' z vlastných prostrfedkov kupujúceho ·Ai ~ote uvedenej v 
bode 7 tohto článku tejto zmluvy na základe fakt(Jrt vystavenej predávajtJdm, • 

b) kúpnu cenu za celkový spoluvlastnícky podle/ na spoločnom zan'adenf polyfun Si ého domu, ktorý 
nie je jeho stavebnou súčasťou (t.j. za YŠetiCy podiely pn'slúehajúce k jednotlt .~1' 72 bytom) a to 
na elektrickej NN prípojke, elektrickej VN prípojke, kdnaltzačnej prípojke, .~ •vodnej prípojke, 
rozvodoch dalďovej k.Jnaltzácle je kupuj(Jd povinný zaplatil' predávajúcemu Al !/lote uvedenej v 
bode 7 tohto článku tejto zmluvy na základe faktúty vystavenej predávajrk!. ·:. a to z v!Dstných 
prostriedkov kupujúceho, 

c) čast' kúpnej ceny Technickej vybavenosti a to konknitne miestnej komunlká i ldstavnej plochy, 
je kupujúd povinný zaplatiť predávajúcemu z prostriedkov poskytnutých M •1 a RR SR podľa 
zákona č. 443/2010 Z.z. a ostatntJ čast' z vlastných prostriedkov kupujúceho J1 Phote uvedenej v 
bode 7 tohto ďánku tejto zmluvy na základe fakttJrt vystavenej predávaj(Jdm, 

d) kúpnu cenu Technickej vybavenosti a to konkrétne spevnených p/&:h a IIDil 
kupujÚCI povinný zaplatiť predávajúcemu v lehote uvedenej v bode 7 tohto 
základe fakt(Jrt vystavenej predávajtJdm, a to z vlastných prostrfedkov kupuj' 

· i eho osvetlenia je 
Al' tejto zmluvy na 
'll'· 

7. Kupujúd sa zaväzuje zaplatil' predávajúcemu kúpnu cenu Predmetu kúpy do J · 1 fní od donJčenla 
fakt(uy vystavenej predávajtJdm kupujtJcemu. KupujiÍCi berie na vedomie a výslo '11 súhlasi s tým, že 
predávajtJd vystavi a doručí kupujúcemu faktiÍfY na tJhradu kúpnej ceny Predmetu ijl y. 

l 

8. K(Jpnu cenu je kupujtJd povinný uhradil' na (Jčet predávajtJceho uvedený v z áh/a vf~ ti ' zmluvy. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, Je v prípade, ak kúpna cena Predmetu kúpy "..J·~I ~ predávajtkemu 
zaplatená v plnej výške najn~r do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia úiJi.,;~~l tejto zmluvy, je 
predávajtJd oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

10. Zmlwné strany sa zavtiZUjú zabezpe(it' všetky úkony potnlbné k úhrade kúpnej ~·~1 y Predmetu k(Jpy 
v plnej výške, a to vrátane úkonov potrebných k čerpaniu (poul/tlu} finančných 1 strfedkov (úveru) 
poskytnutých zo ŠFRB a finančných prosfliedkov (dotáCie) poskytnutých z MDV a R . Jl R v plnej výške. 

Čhínolt rrr. 
Popis PrediiHitu kúpy 

l, Polyfunkčný dom bol postavený na základe stavebného povolenia ďslo 8/1021 al rs- Čj vydaného 
Mestom Prešov dňa 30.9.201S a právoplatného dňa ................ a sko/audova l dňa ............... .. 
kolaudačným rozhodnutím t. ............................. vydaným .................... dl ·l' ................... a 
právoplatným dňa ................... Technická vybaVfNlOSt' bola postavená na Al fade stavebného 
povcienia čfslo 8/8883/201S- MK vydaného Mestom Prešov dňa 09.07.2015, w1W11ého povolenia 
ďslo 8/1021S/201S- Čj vydaného Mestom Prešov dňa 30.9.201S a skolaudov. w dňa ............... .. 
kolaudačným rozhodnutfm t. ............................. vyd;mým .................... dl 11 ................... a 
právoplatným dňa ................... Tieto kolaudal!né rozhodnuäa sú neoddeliteľnou ~l st'ou tejto zmluvy 
ako Pri/ohli č. 2. 

2. Byty v polyfunkčnom dome sú zhotoven~ v beinom štandarde v súlade so záko,J,~~· é. 443/2010 Z. z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a v súlade so zákonom é. 1soA~ 13 Z. z o štátnom 

l : 
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i 
fonde rozvoja bývania. štandard vybavenia bytu tvoň PTflohu l. 3 tejtO zm ll vy, ktorá je jej 
neoddeliteľnou súlast'ou. ' 

3. Súčasťou bytov je Ich vnútomé vybavenie, a to: vnútorné rozvody elektriny, vody,~· 11 Dia a kanalizácie, 
vaňa, umývadlo, záchodová misa, vodovodné batérie, kuchynskiJ /Inka s efektrf, .~! ' spotrebičom na 
varenie, digestor, okno resp. okná. V bytoch sa nachádzaJú lamlnátové podlahy a v . ~~ ~nl a toalete sa 
nachádza keramický obklad. · 

4. Pňslušenstvom bytov je: kuchyňa (resp. kuchyňa je spojená s obývacou Izbou)! diOdba, kúpeľňa, 
toaleta (resp. kúpeľňa spojená s toaletou) a balk6n, prípadne aj Jatnlk, predsieň. · 

:. 
s. Spoločnými čast'aml polyfunkčného domu sú časti domu nevyhnutné na jehos~!ltu a bezpečnost' 

a sú určené na spoločné užfvanle, najm8 základy domu, strecha, chcdby, ob ~l r múry, priečelia, 
vchody, schodištia, vodorovné nosné a Izolačné konštrokde a ZVISlé nosné konšttvk . !; 

6. Spoločnými zariadeniami polyfunkčného domu sú zariadenia, ktoré sú určené n~
1

;l!1fočné ulfvanle a 
stúlia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, 11 to najm3 výťah, 
technické miestnosti, spoločné televfzne antény, bleslcozvod, vodovodné, te ll né, kanalizačné, 
elektrické, telefónne pňpojky, rozvody dalďove.J kanalizácie. ' 

7. PolyfiJnkčný dom nemá pnslušenstvo. 

8. Práva k pozemku zastavanému polyfiJnkčným domom sú upravené podľa § 23/ ''ds. 5 zákona č 
182/1993 z. z. o vfastnfctve bytov a nebytových priestorov. · 

čNnokZV. : 
N•dobudnut:J. IIIIIStnkkeho pr~""• odovzd•nlfl Predmetu kl1~• 

1. vtastnfcke právo k Predmetu kúpy - k 72 bytom vrátane k nim prlslúchajúa~·'l. spoluv/astnfckym 
podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach polyfunkčného domu ~ fobudne kupuj(icJ 
povotenfm vkladu vlastnfc:keho práva do katastra nehnuteľnosti Okresným úradom .~l-e5bv, katastrálny 
odbor. NJvrh na vklad vfastnfckeho práva do katastra nehnu~ na zák '' tejto zmluvy sú 
oprávnené podať zmluvné strany spoločne alebo ktorákoľvek zo zmluvných sbán 111StJJtne. NJvrh na 
vklad vlastnfckeho práva bude podaný pred zap/atenfm kúpnej ceny. · 

2. Predávajúci sa zav8zuje odovzdať kupujúcemu Predmet kúpy do ulfvanla do Jl60 dnf odo dňa 
nadobudnutia účinnosti teJlO zmluvy. Kupujúd je povinný prevziať od predáv. ' ·l Predmet kúpy do 
ulfvanla do 5 dn{ odo dňa, kedy ho predáva}Úd ~ na prevzatie Predmetu 'A v (predávajÚCI je 
oprávnený vyzvať kupu~ho na prevzatie Predmetu kúpy kt!!dykol'vek od .~ !}to zmluvy Hl do 
uplynutia lehoty uvedenej v prwj vete tohto bodu) • O odovzdan{ a prevzati Predm 'll kúpy sa vyhotovi 
písomný protokol ktorý podpfšu obe zmluvM strany. Protokr:ll sa vyhotovi v !.ll · rovnopisoch, po 
jednom pre kaldú zmluvnú stranu. V prípade, ak sl kupujúci nesplnf svoju povln l'l prevziať Predmet 
kúpy do 5 dnf odo dňa, kedy ho predávajúci ~na prevzatie Predmetu kúpy aA 4 bo, ak kupujúci v 
tejtO lehote nepodp/še vyššie uvedený protokol, povalu je sa Predmet kúpy za ad. '~ltaný kupujúcemu 
do ullvanla uptynutfm 5 dnf odo dňa, kedy ho predávajúd vyzval na prevzatie Pred. di v kúpy. 

čNnokV. 
001'1/ČtJWinlfl 

t. Zmluvné strany sa dohodli, le právny úkon niektorej zmluvnej strany smerujúci Al~ vzniku, zmene, 
zániku práv a povinnost! alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu zaloleného ~~'o zmluvou, alebo 
akékoľvek oznámenie alt!bo výne, poltadavka alebo súhlas niektorej zo zmlu 11 17 sbán, ktorý sa 
bude vy!adovar, alebo ktorý bude povolený alebo nevyhnutný na základe te}i . 1 mluvy, mus! byť 
p/somný (ďalej len ,.pfsomnost"') a musf byť doručený poštou ako doporučená zá ~l ~a alebo osobne. 
Na tento p(somný styk (odosielanie a dorulovanle) sa poulljú adresy sld/el ~~ zmluvných strán 
Ullfidené v záhlavi tejto zmluvy. 

2. Povinnosť zmluvnej strany doručiť plsomnosť sa povaiuje za splnenú a pfsom~.~~· ť sa povaluje ra 
doručenú, len Gb ju druhá zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrrif -1 ~ ín vlastnoručným 
podpisom, alebo podpisom Inej osoby oprávnenej na prl.fmanie pfsomnostf. , · 
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3. Účinky doručenia pfsomnosti nastanú aj vtedy ak 
a) zmlwná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto zmluvy odosielať ~~ nnasr, bez toho, 
aby túto zmenu droheJ zmluvnej strane oznámila, a následne pošta túto p!som ·1, · vrátila zmluvnej 
strane ako nedorulitefnú, a to dňom vrátenia tillcejto p{somnostl zmuvnej strane, a e: ' 
b) zmlwná strana prijatie p{somnostl odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia pl ·~!nosti, alebo 
c) odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručsná, a to dňom vrátenia ei 7ef zásielky. 

ČllnokVI. 
Ostlltné • zlverečné ustzmolfflnl• 

1. Predávajúci vyhlasuje, le: ; 
a) je výluálým vlastn/kom Predmetu kúpy, a le je oprávnený túto zmluvu UZ8J '' eť a disponovať 
sP~tom~py, : 
b) na Predmete kúpy nev/azne !ladne záloiné prá110, Vf!CI7é bremeno, ~-1 upné prá-.o ani 
zabezpečovad prevod práva (s výnimkou prípadného zálolného práva alebo ~ f ťarchy zriadeneJ 
v prospech MDV a RR SR a/alebo SFRB v súvislosti s poskytnutfm dotácie z MDV a · r• SR a/alebo úveru 
zo ŠFRB kupujúcemu a/alebo z.tlconného zálolného práva) , 
c) Predmet ~PY - byty a TechniCká vybavenosť Sp/llajú podmienky určené záko/f~l n {. 443/2010 z. 
z. o clotáclách na roZIIOj bývania a o sociálnom bývaní, zákonom č. 150/2013 z. ~ . o štátnom fonde 
rozvoja bývania a súvisiacimi predpismi. 

2. Kupujúd vyhlasuje, te bol oboznámený so zm/u11011 o výkone správy v ,J ~~ imkčnom dome, 
UZiltvorenou pre polyfunktný dom a pristupuje k tejto zmluve. ' 

3. Kupujúd potvrdzuje, le UZiiVrel so ŠFRB zmluvu o úvere ďsto •••............ , .~1 metom ktoreJ je 
poskytnutie úvero kupujúcemu na úhradu ~pnej ceny nájomných bytov a záro · '1 fe uzavrel s MDV 
a RR SR Zmluvu č. .....•••......... o poskytnut/ dotácie na obstBranie nájomných byro . , tare} predmetom 
je poskytnutie cJotiide kupujúcemu na úhradu ~pnej ceny 72 bytov a zároveň s M .'ll' a RR SR Zmluvu 
č ....... .......... o poskytnut! dot;icle na obstilran/e technickej vybavenosti, :11 predmetom je 
poskytnutie dot1ide kupujúcemu na úhradu kúpneJ ceny miestneJ komuntkJc/e . ·l 'ldstavnej plochy. 
Kupujúc/ preh/asuje, te vyššie uvedené zmluvy sú ku dllu podpisu tejto zmluvy '! ' platné a úlinni. 
Kupujúci sa zav8zuje zrlriať 5IJ úkonov, kton! by viedli alebo mohl/ Viest' k zmene . 11 končeniu alebo k 
porušeniu vyššie uvedených zmlúv alebo k neposkytnutlu finantných pros kov na základe 
predmetných zmlúv a zároveň sa zavllzuje uskutotnlť všetky úkony , , ~čerpaniu týálto 
tinanálých prostriedkov vrátane ztiadenla zálofného práva v prospech 1'RB ~ '10 MDV a RR SR 
alebo zriadenia Iného sptSsobu zabezpeéenla záv8zkov kupujúceho voči týmto ~ ektom. V pr/pade 
porušenia predchádzajúceJ vety tohto bodu zo strany kupujúceho, je preci;Jvajúd ··~ trávnený od tejto 
zmluvy odstúpiť a kupujúd je mroveň povinný nahradiť predávajúcemu v!etku ·~i ktorá v súvislosti 
s tým predávajúcemu vznikne. · 

4. Kupujúci súhlasi s ~ aby predávajúd zriadil k nájomným bytom zálolné ~ '."! (prípadne aj tnú 
ťarchu) v prospech SFRB v súvislosti so zabezpečením úveru poskytnutého ~ ·~ll kupujúcemu na 
financovanie kúpnej ceny 72 bytov a tJei ziJiotné právo v prospech MDV a RR SR v ··1 vislostl s dot1idou 
poskytnutou kupujúcemu f1lJ llnancavanle kúpneJ ceny 72 bytov, a aby predáva} ~~ uskutoál/1 všetky 
úkony potrebné k zriadeniu a vzniku vyššie uvedeného zálofného práva, a to vrátil ~!'./Zavretia zálafnej 
zmluvy so ŠFRB a s MDV a RR SR, ktorou zrfadl k nájomným bytom záložné prá-.o, ~~ odanla niJvrhu na 
vklad zálofného práva do katastra nehnuteľnosti a pod. · 

5. Zmluvné strany sa dohodli, te ukonliť túto zmluvu Je mofné Iba písomnou ~· ~! • zmluvných strán 
alebo odstúpenfm od zmluvy z dd-.odov v nej výslovne uvedených (s výnimkou, ak ·~i.•inasť odstúpenia 
od tejto zmluvy alebo Iného ukončenia tejto zmluvy umožňuje kogentné u. '11>1'1!117/e všecJbecne 
záv3zného právneho predpisu, od ktorého sa zmluvné strany nemdtu odchýliť ani • 'tohodou vylúďt"). 

6. Táto zmluva je vyhotovená v šiest/dl (6) vyhotol'l!!nlach, z ktorých jedno i 1! IIOttwenie obdrff 
predávajúci, trt vyhotol'l!!nia obdrtí kupujúci a dve vyhotovenia sa poufljú pre p:!)j ~by katastrálneho 
konania. · 

' 7. Túto zmluvu je molné meniť a ctopfllať len na základe pfsomných dodatkov, na l•i vých sa dohodnú 
a podplšu Ich obe zmluvné strany, 
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8. Táto zmluva nadobúda úďnnosť dňom nasfedujúdm po dni jej zverejnenia. 

9. Ak akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude vyhlásené za neplatné alebo neuplatn~~·, !l 'né na príslušnom 
súde Slovenskej republiky, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na platnosť, · 1 íďnnosť a/alebo 
uplatnlteľnost' ďalších ustanoven! tejto zmluvy a zmluvné strany sa zav6zujú v •i !lade potreby ho 
nahradiť pr/slušným platným ustanovenfm. 

1 O. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, Je sl túro zmluvu prečfta/1 a jej obsahu f)OfOZ<~, l .. ' eli, Je prejav Ich 
vôle je slobodný, válny, určitý a zrozumiteľný, le zmluvná vol'nost' zmluvných strán 11 le je obmedzená, 
tento právny úkon je urobený v predpísanej fonne a na znak súhlasu s obsahom te !1' zmluvy zmluvné 
strany túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

i 

11. Nadobudnutie Predmetu kúpy a uzatvorenie tejto zmluvy schválilo mestské zastupltd~! oo Mesta Prešov 
uznesenfm č. ............... zo dňa .................... · 

Zoztlllm prf/oh: 

Prflohll č. J. - Sltualný nákres Technickej vybavenosti 
Prllohll č. 2 • Ko/audalné rozhodnutie č. ...................... , Ko/audalné rozhodnutie C: ..................... . 
Pri/ohli č. 3 • štandard vybavenia bytu" : 
PrlltJhll č. 4 • Prepočet V'it§ky dotáde z MOV a RR SR a úveru zo ŠFRB na jednotil;~! ,ty 
Prfloha č. 5 ·Dokumentácia, z ktorej je zrejmé poloha a plocha bytu a neb ~llvého priestoru 
v polyfunkčnom dome, spoločných časti domu a spoločných zariadeni dom ti prlsluHnstva. 
Pn1oha č. 8 - Situačné plány jednotlivých poschodl domu s vyznačenlm j :11 lUivých bytov a 
nebytových priestorov v dome, ich člsiel a identifikácia pozemku. 

Čl6nokiii. 
Dohoda o kúpnej cene a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene nasledovne: 

a) kúpna cena 72 bytov v celkovej ~ke 3 ng 481,g3,·EUR l'' DPH (slovom: 
trlmlllónystodvadsaťdeväťtlsfdtyristoosemdeslatjeden eur a deväťdeslattrl cento\lf!i dailou z pridanej 
hodnoty) (Z toho kúpna cena Predmetu kúpy bez DPH predstavuje sumu 2 60a, 1101,61,· EUR bez 
DPH a 20 % DPH predstavuje sumu 521 580,32,-EUR), pričom uvedená kúpna .•i a bola zmluvnými 
stranami určená ako súčin súčtu podlahovej plochy v§etkých bytov, ktor6 tvori ·i!tedmet kúpy, t.j. 
3481,07 m2 a ceny za l m2 podlahovej plochy bytu vo ~ke sgg,.EUR/1 mZ~· l )PH. Kúpna cena 
za jednotlivé byty je rozpoď'taná nasledovne: 

Chyba l Neplatn6 prepojenie. , 
b) kúpna cena miestnej komunlkáde bola určená dohodou zmluvných strán vo ~~~e 81 gs& EUR s 

DPH (slovom: osemdeslatjedentlslcdeväťstopät'desla~ eur s dailou z prida ::•1 hodnoty) (z toho 
kúpna cena bez OPH predstavuje sumu 68 296,67 EUR bez DPH a 20 % DPH !l jstavuje sumu 13 
659,33 EUR), 

c) kúpna cena odstavnej plochy bola určená dohodou zmluvných strán vo vý§ke~Ji 756 EUR s DPH 
(slovom: b1dsat1esťtlsícsedemstopäťdeslatŠ!Sť eur s daňou z pridanej hodn ,1!!) (z toho kúpna 
cena bez DPH predstavuje sumu 30 630 EUR bez DPH a 20 % DPH pred '"uje sumu 6 126 
EUR), 

d) kúpna cena spevnených plOch bola určená dohodou zmluvných strán vo ~ti 1,- EUR s DPH 
(slovom: jedno euro s daňou z pridanej hodnoty) (z toho kúpna cena bez óPi Predstavuje sumu 
0,83 EUR bez DPH a 20% DPH predstavuje sumu 0,17 EUR), . 

e) kúpna cena vonkaj§ieho osvetlenia bola určená dohodou zmluvných strán vo vý~ll e 1,· EUR s DPH 
(slovom: jedno euro s daňou z pridanej hodnoty) (z toho kúpna cena bez DP* ! predstavuje sumu 
0,83 EUR bez DPH a 20% DPH predstavuje sumu 0,17 EUR). . 
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2. Vyššie uvedená kúpna cena Špecifikovaná v bode 1 tohto článku tejto zmluvy je ~ rll zmluvné strany 
záväzná a konečná a nebude sa meniť. Vyššie uvedená kúpna cena špeclfikova~jl v bode 1 tohto 
článku tejto zmluvy za jednotlivé byty nezahŕňa cenu za prtslúchajúd spoluvl 1! :nícky podiel na 
spoločných zariadeniach Polyfunkčného domu, ktoré nie sú jeho stavebnou súča '41 u (elektrická NN 
prípojka, elektrická VN prípojka, kanalizačná prlpojka, vodovodná prípojka, '1' zvody dažďovej 
kanalizáde). 

3. Kúpna cena za spoluvlastnlcky podiel na spoločných zariadeniach Polyfunkčnéh~ C.l ~u, ktoré nie sú 
jeho stavebnou súčasťou, ktorými sú: elektrická NN prlpojka, elektrická VN p llljka, kanalizačná 
prlpojka, vodovodná prípojka, rozvody dažďovej kanallzáde prtslúchajúd k 72 b .nl• bola zmluvnými 
stranami dohodnutá vo výške 10 000,• EUR s DPH (slovom: desaťtisíc eur ~· •i laňou z pridanej 
hodnoty) (z toho kúpna cena bez DPH predstavuje sumu 8 333,33 EUR bez i •l' H a 20 % DPH 
predstavuje sumu 1 666,67 EUR). 

4. Vyššie uvedená kúpna cena dohodnutá v bode 3 tohto článku tejto zmluvy je A"! zmluvné strany 
záväzná a konečná a nebude sa meniť. · 

5. Dohodnutú kúpnu cenu uhradl budúd kupujúd z nasledovných finančných zdrojov: 
a) z finančných prostriedkov získaných formou úveru zo ŠFRB 
b) z nnančných prostriedkov získaných formou dotácie z MOV a RR SR a 
c) z vlastných rozpočtových prostriedkov. 

6. Kúpnu cenu sa bud úd kupujúd zaväzuje zaplatiť budúcemu predávajúcemu nasled011' e: 

' 
a) časť kúpnej ceny za byty je budúd kupujúd povinný zaplatiť budúcemu ~,ilj ajúcemu z úveru 

poskytnutého ŠFRB podľa zákona č. 150/2013 Z .z., časť z prostriedkov ~j1utých MOV a RR 
SR podra zákona č. 443/2010 Z.z. a ostatnú časť z vlastných prostriedkov b :11 ceho kupujúceho 
v lehote uvedenej v bode 7 tohto článku tejto zmluvy na základe faktúry 1i itavenej budúdm 
predávajúdm, : . 

b) kúpnu cenu za celkový spoluvlastnícky podiel na spoločnom zariadeni Polyfun~'ll1ého domu, ktorý 
nie je jeho stavebnou súčasťou (t.j. za ~ podiely prislúchajúce k Jednotil ~.·i. • 72 bytom) a to 
na elektrickej NN prípojke, elektrickej VN prípojke, kanalizačnej prípojke, ~1 ovodnej prípojke 
a rozvodoch dažďovej kanalizáde je budúci kupujúd povinný zaplatiť budúce 11 predávajúcemu v 
lehote uvedenej v bode 7 tohto článku tejto zmluvy na základe faktúry 111i tavenej budúdm 
predávajúdm, a to z vlastných prostriedkov budúceho kupujúceho, 

c) časť kúpnej ceny Technickej vybavenosti a to konkrétne miestnej komunlkáde~' ,1j lstavnej plochy je 
budúd kupujúd povinný zaplatiť budúcemu predávajúcemu z prostriedkov po . 1~1 nutých MOV a RR 
SR podľa zákona č. 443/2010 Z.z. a ostatnú časť z vlastných prostriedkov bud · l!ho kupujúceho v 
lehote uvedenej v bode 7 tohto článku tejto zmluvy na základe faktúry 11 itavenej budúdm 
predávajúcim, , 

d) kúpnu cenu Technickej vybavenosti a to konkrétne spevnených plôch a von~J! eho osvetlenia je 
budúd kupujúd povinný zaplatiť budúcemu predávajúcemu v lehote uvede~ll v bode 7 tohto 
článku tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej budúdm predávajúdmj 1 to z vlastných 
prostriedkov budúceho kupujúceho 

7. Budúd kupujúd sa zaväzuje zaplatiť budúcemu predávajúcemu kúpnu cenu do~;J: dni od doručenia 
faktúry vystavenej budúdm predávajúdm budúcemu kupujúcemu. Budúd kupujú , berte na vedomie 
a výslovne súhlasi s tým, že budúci predávajúci vystavi a doruči budúcemu ku 111cemu faktúry na 
úhradu kúpnej ceny. · 

8. Kúpnu cenu je budúci kupujúd povinný uhradiť na účet budúceho predávajúcehd 11vedený v záhlavl 
tejto zmluvy. 

' 9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kúpna cena nebude budúcemu predávi(A! cemu zaplatená v 
plnej výške najneskôr do 6 mesiacov odo dlla nadobudnutia účinnosti Kúpnej .l :i mluvy, je budúd 
predávajúd oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 

ČlinokiV. 
Ostatné ustanovenia 
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1. Budúd kupujúci sa zaväzuje po uzatvorení tejto zmluvy v najbližšom možnom terpne určenom pre 
podávanie žiadostí o poskytnutie úveru zo ŠFRB a dotáde z MOV a RR SR na kúp~ 11ájomných bytov 
(najneskôr ~k do 15.02.2016) podať rtadne a včas úplné žiadosti o poskytnutie: , 
a) dotáde z MOV a RR SR na kúpu všetkých 72 nájOmných bytov vo vý~ke dotáde 11: o/o z dohodnutej 

kúpnej ceny, 
b) úveru zo ŠFRB na kúpu všetkých 72 nájOmných bytov vo výške úveru 60 % z j~,hodnutej kúpnej 

ceny, 
c) dotáde z MOV a RR SR na kúpu: 

miestnej komunlkáde, 
odstavnej plochy. 

2. Bud úd predávajúd sa zaväzuje pre budúceho kupujúceho spracovať riadne, včas aJ' 1 ;úlade s platnými 
právnymi predpismi Žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania . , !Iadosť o dotádu 
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na kúpu nájOmných .. lj'tov a technickej 
vybavenosti (miestnej komunlkáde a odstavnej plochy) prislúchajúcej k ná jO ~ll ým bytom. Bez 
zbytočného odkladu po schváleni vyHie uvedených žiadostí sa budúd kupujúd fllavl!zuje uzavrieť 
s MOV a RR SR zmluvu o poskytnutí dotácie na kúpu Wetkých nájOmných bytov~t so ŠFRB zmluvu 
o poskytnutí úveru na kúpu všetkých nájomných bytov, s MOV a RR SR zmluvu o ~~ ytnutí dotáde na 
kúpu miestnej komunlkáde a odstavnej plochy. Po uzatvorení prlslu~ých zmlúv s M '!i' a RR SR a ŠFRB 
v zmysle tohto článku tejto zmluvy sa budúd kupujúci zaväzuje zdržať sa úkonov,~ .. ~!. ré by mohli viesť 
k zmene alebo k zániku uzatvorených zmlúv alebo k obmedzeniu výšky prlznanej :alécle z MOV a RR 
SR a/alebo úveru zo ŠFRB alebo k neposkytnuttu finančných prostriedkov na zá lli de predmetných 
zmlúv a zároveň sa zaväzuje riadne a včas sl splniť ~ záväzky a povinn l, ktoré mu budú 
vyplývať z ~Je uvedených zmlúv. 

3. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú vzájOmne sl poskytnúť maximálnu možnú sá.llmosť pre riadne 
uzatvorenie Kúpnej zmluvy a pre podanie žiadostí o poskytnutie dotáde a žiad li ;tt o poskytnutie 
podpory zo štátneho fondu rozvoja bývania budúdm kupujúdm. 

4. Záväzok zmluvných strán uzatvoriť Kúpnu zmluvu je viazaný na poskytnUtie t•ljltácie budúcemu 
kupujúcemu podra zákona č. 443/2010 Z. z. a/alebo na poskytnutie podpory zo Štáď111 ho fondu rozvOja 
bývania budúcemu kupujúcemu podra zákona č. 150/2013 z. z. 

S. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Kúpnu zmluvu uzatvoria najneskôr v lehote do 3~· augusta druhého 
kalendárneho roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bude budúcemu kupujúcemu i li )Skytnutá dotáda 
podra zákona č. 443/2010 z. z. alebo podpora podra zákona č. 150/2013 Z. z. · 

6. Polyfunkčný dom, resp, 72 bytov a Technickú vybavenosť sa budúd predávajúd z:r,,l äzuje zrealizovať 
v súlade s povolenlaml stavebného úradu- Mesta Prešov, ktoré sú uvedené v čláfliu I. tejto zmluvy 
alebo v znení Jeh prípadných zmien a dodatkov. Budúd kupujúd súhlasi so zl,, =nou stavebných 
povolení, ak sa nezmenr podstata dohody zmluvných strán. 

7. Flnancujúcou ln~túdou sa na účely tejto zmluvy rozumie Ministerstvo dot111vy, výstavby a 
regionálneho rozvOja Slovenskej republiky, ako aj Štátny fond rozvoja bývania. 

8. Budúd predávajúd sa zaväzuje, že umožní budúcemu kupujúcemu, tlnancujúdm ln~d: :úciám alebo nimi 
povereným osobám kedykorvek nahliadnutie do projektovej dokumentáde a prehll~~~ J staveniska. 

9. Prípadné zmeny materiálov alebo technických r1~ní, ktorými v!iak nedôjde k i 11 odstatnej zmene 
projektového rl~nla, podliehajú schváleniu budúdm kupujúdm, flnancuj~~I.Y ln~túdou a 
súhlasnému stanovisku spracovatera projektu stavby, alebo Inej osoby oprávne~;•ll na spracovanie 
projektov stavieb. Takto odsúhlasená zmena nesmie ~ť kúpnu cenu stavby/ thoršlť technické 
parametre stavby a jednotlivých konfuukčných prvkov. 

10. Budúd predávajúd sa zaväzuje Informovať budúceho kupujúceho o skolaudovanl Pd 11 runkčného domu, 
resp. 72 bytov a Technickej vybavenosti. 

11. Budúd predávajúci sa zaväzuje uzavrieť na základe žiadosti budúceho kupujúcehcj :i MOV a RR SR a 
ŠFRB zmluvu o zriadení záložného práva k 72 bytom (prípadne zmluvu o Inej formel2l1ťaženla 72 bytov 
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a uskutočnlt' Iné s tým spojené úkony) v prípade, ak to bude potrebné pre poskytnu~ l' vyššie uvedenej 
flnančnej podpory budúcemu kupujúcemu. 

12. Budúd kupujúd poskytne budúcemu predávajúcemu všetku súčinnost' potrebn 11 pre prestavbu 
a dostavbu Budovy na Polyfunkčný dom a jej právoplatné skolaudovanie. Budúd ku~•l.•)úcl sa zaväzuje 
poskytnút' všetku súčinnost' k získaniu dotáde z MOV a RR SR a úveru zo ŠFRB na fi ,j ;ncovanle kúpnej 
ceny 72 bytov, miestnej komunikáde a odstavnej plochy k poskytnutiu predm .li l'(ch flnančných 
prostriedkov, k uzavretiu Kúpnej zmluvy a k úhrade dohodnutej kúpnej ceny budúcen ''' predávajúcemu 
v plnej dohodnutej výške. 

13. Budúci kupujúd je povinný zabezpečit' a umožnlt' budúcemu predávajúce~ ,, {vrátane jeho 
zamestnancov, zmluvných partnerov a pod.) neobmedzené a nerušené užívanie 11 !mkov, prístup k 
Pozemkom a prfstup k potrebným Inžinierskym slet'am vo vlastníctve budúceho kupu l: :eho {vrátane Ich 
užívania). V prfpade, ak budúd kupujúd napriek predchádzajúcemu upo~~!Jeniu budúceho 
predávajúceho neposkytne riadne a včas potrebnú súčinnost' podra bodu 12 tohto ~ll nku tejto zmluvy 
a/alebo nezabezpečí alebo neumožní budúcemu predávajúcemu vyššie spomínané ~ll vanie Pozemkov, 
prístup k Pozemkom a/alebo prfstupu k potrebným Inžinierskym slet'am, je ~~~ :lúci predávajúd 
oprávnený od tejto zmluvy odstúplt' s tým, že budúd kupujúd je povinný nl l• radlt' budúcemu 
predávajúcemu všetku škodu vrátane u§lého Zisku. 

ČlllnokV. 
Vyhlllsenia a osobitné úväzky zmluvných stn\n 

l. Budúci kupujúd sa zaväzuje zdržat' konania, ktorým by vedome znemožnil odkúpen ·l, 72 bytov a/alebo 
Technickej vybavenosti a/alebo uhradenie dohodnutej kúpnej ceny budúcemu p ;,i ajúcemu a/alebo 
zlskanle požadovaného úveru zo ~FRB a/alebo dotáde z MOV a RR SR v súvislo ,1;! s odkúpením 72 
bytov a Technickej vybavenosti. Budúci kupujúci sa zároveň zavllzuje zdržat' a • .1! korvek právnych 
úkonov, ktoré by mali alebo mohli mat' za následok zmenu vlastníckeho práva k Poz ~!:kom z budúceho 
kupujúceho na Inú osobu ako na budúceho predávajúceho a/alebo akékoYvek .'~l'ženie Pozemkov 
{napr. vecným bremenom, nájmom, záložným právom a 1.) v prospech inej osoby a :a osoby bUdúceho 
predávajúceho. Za konanie podra prvej a druhej vety tohto bodu sa nepovažuje pri :-.1, kedy povinnost' 
uskutočnlt' určitý úkon alebo prijat' určité rozhodnutie vyplýva budúcemu kupujú >li lU zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov alebo z právoplatného a vykonaterného rozhodnuti . 1 údu alebo iného 
orgánu verejnej mod resp. verejnej správy alebo na takéto konanie dá predchádza Íl! l písomný súhlas 
budúd predávajúd. 

2. Budúci predávajúd sa zaväzuje, že počas trvania tejto zmluvy bez súhlasu buqc:.1 eho kupujúceho 
neprevedle Budovu, resp. 72 bytov ani Ich čast' do vlastníctva Inej osoby, neuzavri<l• nájomnú zmluvu 
k Budove, resp. 72 bytom a ani nezat'aží Budovu, resp. 72 bytov. Za konanie ~~~Ira prvej vety sa 
nepovažuje prfpad zriadenia záložného práva {pripadne Iného spôsobu zat'afenla~k '~l : bytom resp. Ich 
časti v prospech MOV a RR SR a ŠFRB v súvislosti s poskytn utlm finančných p .111 !dkov budúcemu 
kupujúcemu na kúpu 72 bytov ako ani prfpad, kedy povinnost' uskutočnlt' urči • :. 11 kon alebo prijat' 
určité rozhodnutie vyplýva budúcemu predávajúcemu zo všeobecne záväzných Ŕ.ril vnych predpisov 
alebo z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu alebo Iného orgánu oJ !l' ejnej mod resp. 
verejnej správy alebo na takéto konanie dá písomný súhlas budúd predávajúd. 

Čl6nokVI. 
Trvanie a únik zmluvy 

1. Táto zmluva zaniká až di'iom úplného splnenia Wetkých záväzkov zmluvných strán ~ll! lývajúdch z tejto 
zmluvy. Pred týmto dňom môže táto zmluva zanlknút' Iba písomnou dohodou zrnÍn' 1ých strán alebo 
odstúpením od tejto zmluvy podra bodu 2 a 3 tohto článku tejto zmluvy. 

2. Budúci predávajúd je oprávnený písomne odstúplt' od tejto zmluvy v prfpade, ak: , 
a) budúd kupujúd napriek výzve uskutočnenej budúdm predávajúdm podra člá!,~l J II. bod 2 tejto 

zmluvy neuzavrle Kúpnu zmluvu ani v dodatočnej 30 di'iovej lehote počítanej <l! lo dňa uplynutia 
lehoty dohodnutej v článku II. bod l tejto zmluvy pre uzatvorenie Kúpnej zm~f,; 

b) budúci kupujúd neuzavrle zmluvu o poskytnutí dotáde z MOV a RR SR a/alebo /1'1 'uvu o poskytnutí 
úveru zo ŠFRB v súvislosti s kúpou nájomných bytov a/alebo Technickej ·<l renostl: miestnej 
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komunll<áde a odstavnej plochy za podmienok uvedených v článku IV. bo l l tejto zmluvy 
najneskôr do 31.08.2017, 

c) dôjde k ukončeniu zmluvy o poskytnut! dotácie z MOV a RR SR, ktorú uzaM,ri budúd kupujúd 
v súvislosti s odkúpením nájomných bytov a/alebo Technickej vybavenosti: mil di tnej komunlkáde 
a odstavnej plochy a/alebo dôjde k ukončeniu zmluvy o poskytnutí úveru zo šj,JI 8, ktorú uzatvorí 
budúd kupujúci v súvislosti s odkúpením nájomných bytov a{alebo dôjde k zn !ne predmetných 
zmlúv tak, že táto zmena bude mať dopad na túto zmluvu, 

d) budúd kupujúd poruY svoju povinnosť vyplývajúcu mu z článku IV. bod l, ,11 13 tejto zmluvy 
a/alebo z článku v. bod l tejto zmluvy a uvedené porušenie neodstráni ani ~, '' lodatOCnej lehote 
určenej v pfsomnej výzve budúceho predávajúceho doručenej budúcemu kupuj~:,lmu. 

e) budúd kupujúd nezíska dotádu z Ministerstva dopravy, výstavby a region~·'' eho rozvoja SR, 
a{alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov (resp. uvedenár cl otáda alebo úver 
mu nebudú priznané) ani do 31.12.2016. , 

3. 8udúd kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prlpade, ak: 
a) budúd predávajúd napriek výzve uskutočnenej budúdm k\4JUJúdm podra člá(ll u II. bod 3 tejto 

zmluvy neuzavrle Kúpnu zmluvu ani v dodatočnej lehote 30 dní počltanej odo eU 1 uplynutia lehoty 
dohodnutej v článku II. bod l tejto zmluvy pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy, 

b) budúd predávajúd nedodrž[ lehoty stanovené v článku I bod 8 tejto zmluvy ani• o' náhradnej lehote 
do 31. 7.2018, 

c) budúcemu predávajúcemu nebude vydané právoplatné kolaudačné rozhodn,; je najneskôr do 
31.7.2018, 

d) bud úd kupujúd nezíska dotádu z Ministerstva dopravy, výstavby a regloncl;,li eho rozvoja SR, 
a{ alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov (resp. uvedenáf1i otáda alebo úver 
mu nebudú priznané) ani do 31.12.2016. 

4. Odstúpenie od zmluvy musi byť uskutočnené písomnou formou a musf byť doručei•lll druhej zmluvnej 
strane v súlade s touto zmluvou. 

5. zmluvné strany Sil dohodli, že v prfpade, ak pri porušení záväzku druhej zmlu'JI•!I j strany uzavrlet' 
Kúpnu zmluw nevyufljú právo odstúpiť od tejto zmluvy podra bodu 2 pfsm. a) i!l•l! bo podra bodu 3 
pfsm. a) tohto článku tejto zmluvy, je tá zmluvná strana, ktorá v súlade s touto zm~ll 'Ou vyzvala druhú 
zmluvnú stranu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy a za podmienky, že druhá zmluvná s1iltna porušila svoju 
povinnosť uzavrieť Kúpnu zmluvu, oprávnená v súlade s § 290 ods. 2 Obdlll dného zákon nika 
požadovať, aby obsah Kúpnej zmluvy určil sód a zároveň môže požadovať náhrad•' ·škody spôsobenej 
jej porukním záväzku druhej zmluvnej strany uzavrieť Kópnu zmluw. 

Čl6nokVII. 
Doručovanie 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej zmluvnej strany smerujúd~'··ll u vzniku, zmene, 
zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného .:1i. :o zmluvou, alebo 
akékorvek oznámenie alebo výzva, požiadavka alebo súhlas niektorej zo zmluvn •l! h strán, ktorý sa 
bude vyžadovať, alebo ktorý bude povolený alebo nevyhnutný na základe teJtq: i :mluvy, musí byť 
pfsomný {ďalej len .písomnosť") a musi byť doručený po§tou ako doporučená zásflllka alebo osobne. 
Na tento písomný styk {odOSielanie a doručovanie) sa použljó adresy sídiel obocl" zmluvných strán 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

2. Povinnosť zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenó a písomn~: li l' sa považuje za 
doručenú, len čo ju druhá zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí svcil' m vlastnoručným 
podpisom, alebo podpisom Inej osoby oprávnenej na prijímanie plsomností. 

3. Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy ak 
a) zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podra tejto zmluvy odosielať p.11 lmnosť, bez toho, 

aby túto zmenu druhej zmluvnej strane oznámila, a následne ~ta tú~ :písomnosť vrátila 
zmluvnej strane ako nedoručlternú, a to dňom vrátenia takejto plsomnostl zml :! aej strane, alebo 

b) zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia pí ;•, nnostl, alebo 
c) odoslelaterovt bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenia nedo ~' enej zásielky. 

ČI. VIII. 
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Zivei'Kn4i usblnovenla 

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopfllať len na základe písomných dodatkov, na ktoi Í' :h sa dohodnú a 
podplšu Ich obe zmluvné strany. 

2. Ak akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude vyhlásené za neplatné alebo neuplatnl~ l' 1é na prislušnom 
súde Slovenskej republiky, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na platnosť, , 1i 1ďnnosť a/alebo 
uplatnlteľnosť ďalších ustanovení tejto zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú v p i' lélde potreby ho 
nahradiť príslušným platným ustanovením. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotoVIl' 1fe obdrží budúci 
predávajúd a S vyhotovení obdrží budúd kupujúd. 

4. Táto zmluva, ako aj zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa spravuje zákonon' č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

s. 11íto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami ,, 1 účinnosť dňom 
nasledujúdm po dni jej zverejnenia. 

6. Uzatvorenie tejto zmluvy schválilo mestské zastupiteľstvo Mesta Prešov uznesením ~, ........... zo dňa 

7. Pozemok zastavaný Polyfunkčným domom ani priľahlý pozemok nie je predmetom PI S' rodu. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že Ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že sl túto zhi uvu prečítali, jej 
obsahu porozumeli, že túto zmluvu uzavreli dobrovoľne, bez nátlaku, nie v t1~,:111 a ani za Inak 
nevýhodných podmienok a že menle tejto zmluvy vyjadruje Ich skutočnú, slobodn! , 1 vážnu vôľu na 
dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

Prflohy: 

Pn1oha č. 1 • Štandard vybavenia bytov 
Prfloha č. 2 - Prepočet výšky dotáde z MOV a RR SR a úveru zo ŠFRB na jednotllv4 ll yty 
Prlloha č. 3 - Dokumentácia, z ktorej je zrejmá poloha a plocha bytu a neb~tll•vého priestoru 
v polyfunkčnom dome, spoločn9ch časti domu a spoloCn9ch zariadeni dom14:81 prlslu§enstva. 
Prfloha č. 4 - Situačné plény jednoUivých poschodl domu s vyznačenlm jec:f11!1tlivých bytov a 
nebytových priestorov v dome, ich člslel a ldentifikécia pozemku. 
PrUoha č. s - Situačný nákres technickej vybavenosti 

v Precwe dňa .................... . V Pre!ove dňa .................... . 

Budúd predévajúd: Budúd kupujúci: 

............................................... .. ........................................ ,., .. .. 
GMT development, a,r,o. 

Ing. arch. Slavomlr Gmltter, konateľ 
Meatv Preiov : 

Ing. Andrea Turfanod, prlmitorfll: rnata 
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Vec: Stanovisko k zaslaným podkladom na výstavbu nájomných bytov dňa 01.12.2015 

A. Legislatíva v oblasti podpory nájomného bývania 

Je upravená v zákone č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o soci~1lnom bývaní a 
v zákone č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. 

Jednou z možností získania štátnej podpory je v zmysle zákona aj uzavretie zm uvy o budúcej 
zmluve o kúpe bytov alebo bytových domov s následným uzavretím riadnej kú] nej zmluvy. 
Podmienky: viď bod C. 

B. Verejné obstarávanie 

Je upravené v zákone č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávani s tým, že pod.'a § l, ods. 2, 
písm. m) sa predmetný zákon nevzťahuje na nadobúdanie nehnutel'ností. 

Mesto ako verejný obstarávate!' je pod!' a § 9 ods. l Zákona o verejnom obstal rávaní povinné 
pri zadávaní zákaziek postupovať podľa Zákona o verejnom obstarávaní. P011žitie výnimky 
podl'a § l ods. 2 písm. m) Zákona o verejnom obstarávaní je podmiene,né existenciou 
nehnuteľnosti, ktorú verejný obstarávateľ nadobúda alebo najíma. Predmetnú výnimku nie je 
možné použiť v prípade, kedy nehnutel'nosť ešte neexistuje a teda, aby boJe, možné použiť 
predmetnú výnimku, musi v čase realizácie transakcie existovať nehnutel'noS11 ', ktorá má byť 
predmetom nadobudnutia zo strany mesta Prešov. V danom prípade nehn111teľnosť reálne 
existuje. 
Budúci predávajúci nehnuteľnosť bude povinný upraviť pre potreby mesta 1 ik, aby splňa!a 
jeho predstavy a zároveň, aby boli splnené všetky podmienky právnych predpisov pre 
získanie podpory nájomného bývania (úver ŠFRB a dotácia MDVaRR SR). 

C. Scbval'ovací postup - v zmysle zoznamu priloh k žiadosti o úver zo ŠFRB : 

Schválenie uznesenia MsZ: 

l. k investičnému zámeru na odkúpenie stavby ako bytového doJ: IU s bytovými 
jednotkami/resp. bytov, súvisiacej technickej vybavenosti a prípadne súvisiac,ich pozemkov, 

2. k účelu, na ktorý bude žiadaná podpora zo ŠFRB a podpora z Ministm~tva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 

3. žiadosť o podanie žiadosti na ŠFRB, 

4. spôsobu a výšky financovania kúpy bytového domu, kúpy technicl1.ej vybavenosti 
a pozemkov (úver, dotácia, vlastné zdroje+ výška), 

5. k prijatie úveru zo ŠFRB vo vyššie uvedenej výške a za podmienok uvedeJi.ých v zákone č. 
150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a súvisiacich predpisoch, 



6. k spôsobu zabezpečenia záväzku mesta voči ŠFRB, ktorý vznikne najmä v súvislosti s 
poskytnutím úveru zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov v bytovom dome (napril dad zriadením 
zäložného präva v prospech ŠFRB ku kupovaným nehnuteľnostiam}, 

7. k prijatiu záväzku mesta: 
• dodržať nájomný charakter bytov v bytovom dome po dobu lehoty spia nosti úveru zo 

ŠFRB, najmenej však po dobu 30 rokov, 

• zriadiť záložné právo na nájomné byty v bytovom dome v prospech ŠFl ~. 
• dodržať pri prenájme nájomných bytov v bytovom dome ustanove:tia osobitného 

predpisu(§ 22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotäciách na rozvoj bývania, a o sociálnom 
bývaní}, 

8. k zapracovaniu splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu mesta počas trvania zml11vného vzťahu 
so ŠFRB a záväzok mesta v budúcich rokoch vyčleňovať finančné prostrie11ky v rozpočte 
mesta na splátky úveru zo ŠFRB a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru :::o ŠFRB počas 
celej doby jeho splatnosti, mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vyčlenen .e minimálne 3 
mesačných splátok úveru zo ŠFRB v rozpočte mesta pre rok 2016, 

9. k uzatvoreniu Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi mestol! 1 ako budúcim 
kupujúcim a obchodnou spoločnosťou ako budúcim predávajúcim, ktorou sa mesto zaviaže 
odkúpiť všetky nehnuteľnosti t.j. stavbu - bytový dom, súvisiacu technic tú vybavenosť 
a pozemky, ako aj 
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorou mesto odkúpi všetky nehnuteľnosti t.j. :1tavbu- bytový 
dom, súvisiacu technickú vybavenosť a pozemky a schválenie nadobudnutia te: hto majetku do 
vlastníctva mesta, 

.... (nájomný charakter po dobu 30 rokov, poistné zmluvy, zmluva o úvere, .. ) 

Mesto musí mať schválené aj ďalšie näležitosti, napríklad rozpočet so zapracovanými 
splátkami, PHaSR, ktorý počíta s nájomným bývaním, VZN o prenájme bytov 

D. mesto podá : 

- žiadosť o úver zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov v bytovom dom1: za podmienok 
uvedených v zákone č. 150/2013 Z. z. a súvisiacich predpisoch, 
- žiadosť o poskytnutie dotäcie z MOV a RR SR na kúpu nájomných bytov'' bytovom dome 
a kúpu technickej vybavenosti - miestnej komunikäcie vrátane verejnél.o osvetlenia a 
odstavných plôch, a to za podmienok uvedených v zákone č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a súvisiacich predpisoch . 

V Prešove 02.12.20 IS 
• Ing. Alexanoer t:.rnst, f: llU. 

hlavný kontrolór mesta p:·ešov 
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ADVOKATSKA KANCELÁRIA 
JUDr. Martin Staroň, advokát 
AK so sldlom H l a v n á 89, 08001 Prešov 
zaplsaný v Zozname SAK pod reg. e. 4809 
tel./fax: 051/7713475, mobil: 0911 361 839 
e - mail : staron.martin@yahoo.com 

Podané e-mailovou poltou v l vyhotoveni 

Vec: 

Mesto Preiov 

Hlavná 73 
08001 Pre~v 

V Prešove dňa 08.01.201 i 

pr6yna analýza yo yecl yýstayby n6tpmných hytgy na yl. Al , prklayky y 
preloye 

Na základe Vašej požiadavky dovoi\Jjeme si Vám predložiť nasledovnú 

pr6vnu analfzu: 

1. p r a d l 0 l • n 6 d p k u m e n t y 

Ponuka na odkúpenie Bytového domu za účelom zriadenia mestských aájomných bytov 

na ul. Antona Prldavka v Prešove 

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi budúcim predávajúcim: c: ~T development, 

s.r.o. a budúcim kupujúcim: Mesto Prešov 

Návrh na schválenie majetkových prevodov 

2. Zadania 

Posúdiť, čl je možné uzavrieť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi budúcim '' edávajúclm: GMT 

development, s.r.o. a budúcim kupujúcim: Mesto Prešov, bez verejného obstará~· 1nia. 

3. 5kytkgyj atay 

Spoločnosť GMT development, s.r.o., so sidlom Kúpelná 3, 08001 Prelov, IČO: 47 981 563, 

ponúkla Mestu Prešov odkúpenie bytového domu za účelom zriadenia mestskýc! l nájomných bytov 

na ul. Antona Pridavku v Prešov. 
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Podra predloženého návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve sa spoločnosť G~ r development, 

s.r.o. zaväzuje stavebne upraviť a dostavať Budovu a zaväzuje sa v Bytovom d4 ne zhotoviť 72 

bvtových jednotiek. 

Podra čl. l bod S predloženého návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve sa ;poločnosť GMT 

development, s.r.o. zaväzuje, že v Budove zhotovi na vlastnil nl\klady 72 bytov. 

Pod ra čl. l bod 9 predloženého návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve Budúci predávajúci má 

vážny záujem v budúcnosti za splnenia dohodnutých podmienok odovzdať 72 byto1 nachádzajúcich 

sa v Bytovom dome budúcemu kupujúcemu a previesť na neho vlastnlcke pn vo k 72 bytom 

nachádzajúclm sa v Bytovom dome spo lu s pr1slúchajóclml spoluvlastnlckynl podielmi na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach a budúci kupujúci má záujem v bu: lúcnostl kúpiť a 

prevziať 72 bytov nachádzajóclch sa v Bytovom dome. 

Podľa čl. II bod 1 predloženého návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zl'l! uvné strany sa 

zaväzujú uzavrieť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Kúpnu zmluvu, k1lorej predmetom 

bude odplatný prevod vlastnlckeho práva z budúceho predávajúceho na budúceho l :upujúceho k 72 
' bytom nachádzajúclm sa v Bytovom dome, a to do 30 dni odo dňa, kedy buoi ú splnené tieto 

podmienky (pričom uvedená lehota sa počlta od splnenia poslednej z nl! šle uvedených 

podmienok): 

o. kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoi\Jje užlvanle Budovy ako Bytovéh: domu, resp. 72 

bytov nadobudne právoplatnosť, 

1. budúci predávajúci bude v katastri nehnutel'ností zapísaný ako v111 ;tnlk 72 bytov 

nachádzajúcich sa v Budove 

S poukazom na uvedené je zrejmé, že skutkový stav je taký, že 1 ;poločnosť GMT 

development, s.r.o. má ako vlastnlk Budovy záujem na vlastné náklady a vlastnt! j nebezpečenstvo 

zhotoviť (zrealizovať) v Budove na vlastné náklady rekon~rukciu Budcl'l' tak, aby sa 

rekonlltrukclou vytvorili Byty v počte 72, teda na vlastné náklady a na vlastnil! nebezpečenstvo 

zhotoviť 72 bytov, pričom následne vo svojom mene požiada o kolaudáciu byte'' a budovy, získa 

kolaudačné rozhodnutie, a následne vo svojom mene požiada o zápis budovy a 1: 1tov do katastra 

nehnutel'nostf, pričom zápisom nadobudne vlastnlcke právo k budove a bytov spoločnosť GMT 

development s.r.o. ako stavebnlk. Až následne už ako vlastník všetkých bytov " budovy odpredá 

spoločnosť GMT development s.r.o. jednotlivé byty, resp. celú budovu Mestu Prešo' •. 

4. pr6yny atay 

Podra § 1 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní tento: zákon upravuje 

zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných ; ·ác, zákaziek na 

poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávani. 
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Podl'a § 2 pism. m) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávani tento zákon s 1 nevzťahuje na 

nadobúdanie alebo nájom nehnutelhostí a s tým súvisiacich práv okrem finančnýcll služieb, ktoré s 

tým súvisia, ak Ide o civilnú zákazku. 

Podra §3 ods. l zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávani Zákazka na ÚČ! ly tohto zákona 

je zmluva s pe~ažným plnenim uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejným obstarávatel'ml 

alebo obstarávatel'ml na jednej strane a jedným alebo viacerými úspe!nýml uchá~ :ačml na strane 

druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác af bo poskytnutie 

služby. 

Podl'a § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávani Zákazka 1 a uskutočnenie 

stavebných prác na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je uskuto mie stavebných 

prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných ilc súvisiacich s 

niektorou z činnosti uvedených v oddiele 45 Spoločného slovnfka obstarávanla:2 ( ~lej len .slovnfk 

obstarávania"), alebo uskutočnenie stavby. Stavba na účely tohto zákona je výsl dok stavebných 

prác ako celku, ktorý spll\a ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu, a usk :očneníe stavby 

zodpovedá požiadavkám verejného obstarávate ra alebo obstarávateľa. 

Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní Civilná zákaz ' na účely tohto 

zákona je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác aleb na poskytnutie 

služby, ktorá nie je zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti podl'a odseku 6. 

5. z4yEB 

Na základe vy!!le uvedeného je možné konštatovať nasledovný záver: 

a) V tomto prípade stavebník má záujem zrekon!truovať Budovu na Byto dom a zhotoviť 

v ňom 72 bytov na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, pričom •n ako stavebnik 

sa stane vlastnikom Bytového domu a Bytov a následne Ich chce odpre~ 'ť Mestu Prešov 

ako tzv. nájomné Byty. Ide teda o prestavbu Budovy na Bytový dom a • ájomné byty na 

pozemku KNC p.i!. 9310/908, 9310/909, 9310/529, k.ú. Prelov0, vo vlastníctve 

Mesta Preiov, pričom Budova sice reálne v teréne existuje a jEII vo vlastníctve 

súkromného viastnfka, avšak nie je evidovaná na liste vlastníctva ako dllli' stavby: bytový 

dom. Aj napriek tomu, že Ide o zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, z (: raxe Úradu pre 

verejné obstarávania a jeho metodických pokynov, je zrejmé, j, e je potrebné 

vyhodnocovať, čl nejde o zákazku na stavebné práce a čl možno apll~l vať výnimku zo 

zákona o verejnom obstarávani. 

b) Podobný prípad rleill Úrad pre verejné obstar6vanla v Metodi• s6 ysmeroenle 

Úradu pra vereJné qbstar6yanle j!. 312·5000/2014 zo dňa 22.0l ~ ktorý sa 

týkal otázky: V súvislosti s kúpou nájomných bytov uvádzate postup ,

1

, ýstavby bytov a 

odkúpenia, ktorý je nasledovný: obec d6 do prenátmu pozemok za ite/om Wstavbv 
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nátomnŕch bytov. SQo/očnosť KÝstavbu zreallzu,te na vlastné n;§k!ady. ob~~! pltada ŠFRB o 

úver a o dotáciu MQVaRR SR a oo kolaudácU obec odkúp! tieto nátqmné ~a v od gay/teľa, 

ftadate úrad pre verelné pbstaráyanje Q zautat/e stanpy/s((a. nako/1co SÚ ~ !jl die/ne názory. 

čt te alebo n;e le pqtrebné verejné Qbstaráyanfe y tqmtq Moade. V pred i'' :tnej veci UVO 

poskytol nasledovné metodické usmernenie. 

Odpoved': 

Podľa § l ods. 2 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní sa tento zákQ 1 nevzťahuje na 

nadobúdanie alebo nájom nehnutelhostf a s tým súvisiacich práv okrem fi11>1Čných služieb, 

ktoré s tým súvisia, ak Ide o civilnú zákazku. Znamená to, že z pôs~ "'ostl zákona o 

verejnom obstarávaní sú vyňaté zmluvy, ktorých predmetom je nadobúd n e vlastníckeho 

práva k nehnutelhosti alebo na získanie nájomného práva k nehnutelho :1 Použitie tejto 

výnimky je podmienené e)(Jstenciou nehnutelhostl, ktorú verejný ob t. 1rávater alebo 

obstarávateľ nadobúda alebo najíma; predmetnú výnimku nie je možné c: užiť v prípade, 

kedy nehnutelhosť e~te nee)(Jstuje (napr. v prlpadoch projektov, pri kto ' :h sa byty alebo 

nebytové priestory predávajú alebo prenajímajú e~e pred začatím staveb '' ;h prác alebo v 
Ich počiatočnej fáze). Podl'a § 1 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní ver j11ý obstarávateľ 

a obstarávateľ nesmie zadať zákazku podl'a odsekov 2 až 5 s cieľom 

postupov zadávania zákaziek podľa tohto zákona. Použitie výnimiek s 

11 1úť sa použitiu 

1: rom vyhnúť sa 

postupom zadávania zákazky bez objektívnych dôvodov je teda zakáza "' '· Na z6k!ada 

yýmyba bytgy. resp, rekqnltryksl• obtoktu ne bvtv. 

c) Úrad pre verejné obstar6vanla v Inom Metodickom usmerneni ú ;lu pre verejnl 

obstarávanie t. 3754-5000/2014 zo dňa 2.5.2014, ktoré sa týkalo ,, zky: Pýtate sa, 

čl je obec povinná pri použit[ úvenu od Štátneho fondu rozvoja bývania na ,, ú pu nájomných 

bytov postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, a teda tieto :' fty obstarávať, 

odpovedal totolne ako v predchádzajúcom metodickom usmerneni. 

d) Úrad pre verejné obstarávania v Inom Metodickom usmerneni ú ::'u pre verejn 

obstarávanie t. 50-5000/2014 zo dňa 22.1.2014, ktoré sa týkalo úzky: Uvádzate, 

že súkromná spoločnosť je stavebníkom stavby v §tádlu rozostavanosti, p ktorej je možný 

jej zápis do katastra nehnutelhostl podľa § 3 ods. 15 v spojení s § 46 od 4 Katastrálneho 

zákona. Obec Vernár má záujem uzatvoriť so stavebníkom zmluvu o bu 'ícej zmluve, na 

základe ktorej sa stavebník zaviaže po dokončení stavby túto obci od edať a obec sa 

zaviaže stavbu odkúpiť za dohodnutú kúpnu cenu. Žiadate poskytnutie s 1 lOVIska, či sa na 

vy~~le špecifikovaný postup vzťahuje zákon o verejnom obstarávaní ';lebo je možné 

postupovať podľa § l ods. 2 plsm. m) zákona o verejnom obstarávaní, od ')Veda! totoine 

ako v predchádzajúcom metodickom usmernení. 
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e) Poukazujeme aj na to, že na Konferencii UVO dňa 22.5.2014 v Bratislave n11 · ému: Verejné 

obstarávanie vo vzťahu k obstarávaniu nájomných bytov, z ktorej výstup jq ~ Jbllkovaný na 

Internete, bola riešená nasledovná otázka: uObec uvaluje uzatvori( zmju; ru o budúcej 

kúpe obecných bytov z prostriedkov ~FRB a dotácie HDVRR SR, . f1 a~ Investor 

(predávajúci) vybuduje rekonltrukclou existujúcich nebytovýchl , rrlestorov -

ubytovacieho zariadenia. Predávajúci je vlastnlkom objektu. Otofztl1 u Je potrebné 

verejné ob6tarávanle?" Odpoveď bola prezentovaná s odkazom 1 a metodické 

usmernenia nasledovne: 

z p6sobnosti Zákona o verejnom obstarávaní sú vyi!até zmluvy, ktorý'1 lredmetom je 

nadobúdanie v/astnfckeho práva k nehnutel'nosti alebo na získanie n f• mného práva 

k nehnuternostl. Podmienkou pre použitie výnimky je skutočnos(, že ve n í obstarávateľ 
nadobúda alebo naj/ma nehnutel'nos(, byt alebo nebytový priestor, ktorá u ,, ~á/ne existuje; 

nie je možné túto výnimku použi( v prlpadoch, keď táto nehnuternosf nee ·t11je. Výnimky z 

aplikácie ZVO je potrebné vyklada( reštriktfvne. K uplatneniu výnimky ll! e d6jsť len za 

predpokladu existencie objektívnych d6vodov pre uzavretie určitých a pre ••: vymedzených 

zmlúv bez použitia týchto pravidiel a postupov. verejný obstarávateľ nes ' zadať zákazku 

s defom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákaziek podn. Zá ~··a o verejnom 

obsti!lrávanf. Použitie výnimiek s cieľom vyhnú( Si!l r1: zákazky bez 

objektívnych d6vodov je zakázané. ~! pdchídz• dq 

lil'lmu~WUICIIliUiuzm'Di.m.am~m'.llb.zuamllaiiQ.l.JIÚl~<...JI:I'l.f4~!1kpm ktprýcb 

JlJtlUI!klliWUUIU!CÚWfLWil'IJ:..:.WiW~Jll:tlZ!!...l.UIL..J~tlUiil.tléldrmuzldJr4 jll !Ul bvtv. 

f) V tomto prípade podľa nášho právneho názoru s poukazom na vyššie uv ~: ené ani nie je 

sporné, čl nehnutelhosť existuje, nakol1<o z vyššie uvedených metodic • :1 usmernení je 

zrejmé, že pokiaľ existujú nebytové priestory napr. vo forme ubytova 11• ho zariadenia, 

alebo ako rozostavaná stavba, tak UVO má za to, že nehnutelhosť existuje 

g) V tomto prfpade je rozhodujúce vyriešenie otázky, čl výnimku zo zá l ~a o verejnom 

obstarávaní možno použiť v prfpade, že nájomné byty ešte neboli 1: udované, teda 

existujúca budova (objekt) nebola zrekonštruovaná na byty. Pri tejto p c: blematlke UVO 

jednoznačne uzavrel, že výnimku nemožno použiť vo fáze, kedy e 1: k samotnému 

uskutočneniu stavebných prác nedošlo, t.j. pred začatím stavebných pr c. Mesto Prešov 

preto nemôže použiť výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní pred za 11 tím stavebných 

práv, výsledkom ktorých bude rekonštrukcia budovy (objektu) na b : •. Po skončeni 

stavebných prác, výsledkom ktorých bude rekonštrukcia budovy (obje ru) na byty, je 

možné použiť výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní a budov (bytový dom) 

a nájomné byty odkúpiť aj bez verejného obstarávania. 

h) V zmysle jednotlivých metodických usmernení UVO má teda Mesto Prešov l• •e možnosti: 

Mesto Prešov pred začatím stavebných práv, výsledkom ktorých b~ :• e rekonštrukcia 

budovy (objektu) na byty, nemôže použiť výnimku zo zákona o verefom obstarávani 

' 
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a musi postupovať podra zákona o verejnom obstarávaní, teda zn lu• ·a o budúcej 

kúpnej zmluve by podliehala verejnému obstarávaniu. 

Mesto Prešov po skončeni stavebných prác, výsledkom ktorých bude -ekonštrukcia 

budovy (objektu) na byty, môže použiť výnimku zo zákona o verej~ on 1 obstarávani 

a budovu (bytový dom) a skolaudované nájomné byty zapísaní do katastra 

nehnutel'ností odkúpiť od spoločnosti GMT Development s.r.o. aj b !Z verejného 

obstarávania, teda samotná kúpna zmluva by nepodliehal a verejnému q b1 tarávanlu. 

l) Je možné pripustiť aj postup, že spoločnosť GMT Development s.r.o. vo v! IS :nej réžii a na 

vlastné náklady zhotovi byty a zrekonštruuje budovu na bytový dom al b• ty, zabezpeči 

kolaudáciu a zápis do katastra nehnuternosti, a že Mesto Prešov vo vlast e réžii požiada 

o príspevok (dotáciu) zo ŠFRB a MOV a RR SR, a to všetko obe strany j bez uzavretej 

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, a následne bude priamo uzavretá ;1• motná kúpna 

zmluva, na základe ktorej dôjde k predaju a kúpe bytového domu a bytov. 

j) Poklar má Mesto Prešov pochybnosti, vzhľadom na spornosť danej probl ''' tatlky, značnú 

rozdielnosť právnych názorov, ako aj doterajšiu prax GMT development 11.r.o., ktorá vo 

viacerých mestách a obciach postavila nájomné byty rovnakým spôsobo 1 bez verejného 

obstarávania, od po rúča me obrátiť sa so žiadosťou o Metodické u sme "'an Je na Clrad 

pre verejné obstarávanie SR, aby sa tento vyjadril k žiadosti Mesta P ''IV o metodické 

usmernenie, čl sa jedná o výnimku zo zákona o verejnom obstarávani aleb lie • 

..,..- / 

JUDr. Martin f.taroň, advokát '--
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