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dňa:13.1.2016 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešo1 · 
pre disponovanie s majetkom mesta 

po prerokovaní výstavby nájomných bytov 

prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma t :>to 

STANOVISKO 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešo1 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 
A) Mestskej rade v Prešove 

prerokovať 

tislo: 212016 

materiál (Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s GMT development, 
s. r. o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 47981563, ktorá tvori Jrílohu uznesenia), 
s týmito pripomienkami: 
- ako bude riešená využiteľnosť polyfunkčnej časti objektu, 
- ako bude riešený právny vzťah k pozemku vo vlastníctve m :sta, na ktorom 

bude stáť polyfunkčná časť objektu. 

B) Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

a) uzatvorenie Dohody o upustení od zámeru spolupráce pri výstav Je nájomných bytov 
s Ing. Viliamom čechom, K Surdoku 9, 080 01 Prešov, lčO: 34347~70, ktorej návrh 
tvorí prílohu uznesenia. 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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b) zámer prenájmu nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zteteľa z dôvodu 
záujmu mesta na riešení bytovej otázky obyvateľov mesta Prešov, a :o: 
-časti pozemku parc. č. KNC 9310/297, ostatné plochy o výmere cc i 5 000 m2

, 

-pozemku parc. č. KNC 9310/643, ostatné plochy o výmere 1 614 ll! 2, 

spolu o výmere cca 6 614m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalit~ Ul. Bajkalská, 

na dobu 4 rokov pre Ing. Viliama čecha, K Surdoku 9, 080 O l Prešov, IČO: 
34347470, 

- za cenu 1 €1m2/rok. 

JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie 

Dostanú: 
podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01/29/1 

Mgr. Stan/s/~ f Ferenc 
predseda k~ 1misie 

Overovatelia ;a ápisnice: 

Ing. Ľudovíj Malaga 

štefan Hern Janovský 



DOHODA 
o upustení od zámeru spolupráce pri výstavbe nájomných bytl>v 

(ďalej len "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: 4340071209/3100 
IČO : 34347470 
IČ DPH: SK 1020745781 
zapísaný: v živnostenskom registri Okresný úrad Prešov, číslo živn. registr11 : 707-12275 
(ďalej len "zmluvná strana č. 2") 

Článok l. 
Preambula 

1.1 Zmluvná strana č. l je vyhlasovateľom obchodnej verejnej súťaž!:, vyhlásenej dňa 
09.07.2015, ktorej predmetom bolo vybratie najvhodnejšieho návrhu na uz;itvorenie nájomnej 
zmluvy na nájom časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 o výmere cca 1io 5 000 m2

, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom výstavby nájomných bytových donj ov s minimálnym 
počtom spolu 60 bytových jednotiek bežného štandardu, so záväzkom súj'ažiaceho postaviť 
na svoje náklady a nebezpečenstvo na časti pozemku parc. č. KNC 931 0/2'117 nájomné bytové 
domy, ktoré budú spÍňať kritériá stanovené zákonom č. 443/2010 Z. z. o dj~táciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní a zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fond4! rozvoja bývania a 
ktorý bude následne povinný odpredať mestu Prešov za podmienok slanovených v tejto 
obchodnej verejnej súťaži (ďalej len "OVS"). 

1.2 Zmluvná strana č. 2 bola vyhlasovateľom OVS na základe jej vyhodnc!tenia a následného 
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 135/2015 zo dňa i!I.9.2015, bod 19 
vybraná ako víťazný uchádzač s návrhom najvhodnejším pre vyhlasovateľiL- zmluvnú stranu 
č. l, o čom bola v zmysle súťažných podmienok písomne vyrozumená 



Článok II. 
Predmet dohody 

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

2.2 Zmluvná strana č. l sa zaväzuje v lehote najneskôr do 15 kalendánlych dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto dohody vrátiť zmluvnej strane č. 2 finančnú čiastku vo výške 
IO 000 EUR (slovom desaťtisíc eur), ktorú jej zmluvná strana č. 2 uhr:l.dila 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 1zájomné vzťahy 
a záväzky vyplývajúce z vyhlásenej OVS a na to nadväzujúcich zmlmi!lých vzťahov za 
ukončené, finálnym spôsobom vysporiadané a že si z tohto titulu ni:budú voči sebe 
v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky. 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

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

4.2 V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Dohody 11.eplatné, zostávajú 
ostatné ustanovenia tejto Dohody platné a účinné. Namiesto neplatn~j1o ustanovenia sa 
zmluvné strany zaväzujú prijať iné ustanovenie, ktoré svojím oljsahom a povahou 
najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia, a to formou pi somného dodatku 
k tejto Dohode. 

4.3 Táto Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každý má platno:1ť originálu. Každá 
zo zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy. 

4.4 Táto Dohoda nadobudne platnosť podpísaním oboma zmluvnými sl ranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právny< lh predpisov. 



4.5 Zmluvné strany si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na z11ilk súhlasu s jej 
obsahom ju slobodne, vážne, dobrovoľne, bez skutkového a právneho olnylu, nie v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú. 

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

............................ !'''''''''''''''""'''''''' 

Zmluvná strana č. l Zmluvná !ltrana č. 2 



ZMLUVA o uzatvorenl bud6cej k6pnej zmluvy . ; 
uzatvorená podľa§ 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 0/x:hodný zákon!~ 1c 

Zmluvné strany: 

Bud6d prediivaj6cl: 

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 l j :. 31034/P 
štatutárny orgán: Ing. arch. Slavomír Gmltter, konateľ ' 
(ďalej len .budúci pred6vaj6ci") 

a 

Budúci kupujúci: 

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 .bud6ci kupuj6ď) 

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

Čl6nok 1. 
ÚVodné ustanovenia 

1. Budúd predávajúci je výlučným vlastníkom (v podiele 1/1) nasledovných nehnuteii•J>Stl nachádzajúdch 
sa v katastrálnom území Prešov, v obci Prešov, v okrese Prešov a zapísaných ~~·~ liste vlastníctva č. 
16171, a to: 'j 

a) stavby postavenej na pozemku s parcelným člslom 9310/908 (Ide o pi',. :eiu registra .C' s 
výmerou 1665 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísan 'J na liste vlastníctva 
č. 6492 a situovanú v katastrálnom územi Prešov), druh stavby: rozost!" aná budova, popis 
stavby: rozostavaná stavba, l 
(vyššie špeclnkovaná stavba postavená na pozemku s parcelným ~lslo111 9310/908 ďalej aj 
ako .Budova"). . 

2. Budúd predávajúd sa zaväzuje stavebne upraviť a dostavať Budovu, a to na poZ41 ~koch situovaných v 
katastrálnom územi Prešov, v obd Prešov, v okrese Prešov: 1 

a) pozemok s parcelným číslom 9310/908, s výmerou 1665 m2, druh poze~li~ 1: zastavané plochy 
a nádvoria, . ' 

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

c) pozemok s parcelným äslom 9310/529, s výmerou 3393 m2, druh pozernll : ostatné plochy, 

vretko parcely registra .c• zapísané na liste vlastníctva ~. 6492, ktoré sú vo , lučnom vlastníctve 
budúceho kupujúceho (vyššie uvedené pozemky ďalej spolu len ako .Pozeml: ') a zabezpečiť jej 
kolaudádu ako samostatnej stavby - Polyfunkčného domu (ďalej len .Polyfunkch dom"). 

l 



3, Budúd predávajúd sa zaväzuje zhotoviť v Polyfunkčnom dome 72 bytových' i jednotiek (bytov) 
s nasledovnými základnými údajmi: 

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

Podlahovou plochou bytu sa na účel tejto zmluvy rozumie súčet plochy všetkých ,'1'! 1ytných miestností 
bytu, plochy príslušenstva bytu a plochy lodžií, balkónov a terás (ďalej len ako ·l' ldlahová plocha 
bytu•). ·: 

4. Na vyššie uvedenú Budovu bolo vydané stavebné povolenie Mestským národným , iborom v Prešove, 
odborom výstavby a územného plánovania dňa 10.12.1987 pod číslom Výst. , 317/1987-168-MK, 
Rozhodnutie stavebného úradu - Mesta Prešov, číslo: B/1021S/201S - Čj zo dlla • J.09.201S, ktorým 
bola povolená stavba (resp. zmena stavby pred jej dokončením): .Polyfunkčný obj: .id: CRESCO Pre!ov 
na Ul. Antona Prídavka v meste Prešov", na pozemku parc. č. KN-C 9310/908, Kll c 9310/909, KN-c 
9310/529, katastrálne územie Prešov. Pre vyššie uvedenú Budovu bola zh1: ovená projektová 
dokumentáda, ktorú vyhotovila spoločnosť pačay archltektl, s.r.o., so sfdlom P: !tová 13, 040 Ol 
Košice, IČO: 46 336 991, zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice ~~ :lddiel: Sro, vložka 
č.: 28378/V, ktorú schválil stavebný úrad- Mesto Prešov v rozhodnutí číslo B/10'' .S/201S-čj zo dňa 
30.09.201S. 

s. Budúd predávajúci sa zaväzuje, že v Budove (Polyfunkčnom dome) zhotoví na! lastné náklady 72 
bytov s tým, že všetky tieto byty budú zhotovené v bežnom štandarde (t.j. všetkyi·(Jdú byty bežného 
štandardu) podľa požiadaviek zákona č. 443/2010 z. z. o dotádách na rozvoj b· vania a sociálnom 
bývaní v znení neskorších predpisov a podľa požiadaviek zákona č. lS0/2013 Z. l' o Štátnom fonde 
rozvoja bývania a súvisladch predpisov v znení neskorších predpisov. štandard , ybavenia bytov je 
uvedený v Prilohe č. 1 tejto zmluvy. Predmetom predaja bude 72 bytov. . 

6. V súvislosti s prestavbou a dostavbou Budovy na Polyfunkčný dom budúd II'J ~ávajúd zároveň 
zabezpeči vybudovanie nasledovnej novej technickej vybavenosti Polyfunkčného dolj u: 

SO 02 - Spevnené plochy, komunlkáde, parkovlsl<á, s tým, že tento stavebný obje!! ll~ zhllla: 
> miestnu komunikáciu (ďalej len .mlastna komunikácia") . 1 
> odstavnú plochu, t.j. parkovade plochy v počte 72 parkovadch miest (ďll:l !j len .odstavná 

plocha") ·l 
> spevnené plochy, t.j. chodnlky a plochy pre kontajnery na komunálny odpad (di,lej len ,.spevnené 

plochy") ! 

so 03 - NN prípojka (ďalej len .elektrická NN pripojka") 
SO 04- Trafostanica (ďalej len .trafostanica") 
so os- VN prípojka (ďalej len .elektrická VN pripojka") 
SO 06- Vonkajšie osvetlenie (ďalej len .vonkajšie osvetlenie") 
SO 02.2 - Areálové rozvody dažďovej kanallzáde a ORL (ďalej len 
kanalizácie") 

.l"l~wody 
' l 

d•id'ovej 

Kanalizačná prípojka (ďalej len .lulnllllzačná pripojkll") a vodovodná liJipojka (ďalej len 
.vodovodná prlpojlul") sú ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy vo vlastníctve budu·~ !ho predávajúceho 
ako prislušenstvo Budovy. : 

i 

7. Pre reallzádu technickej vybavenosti, konkrétne spevnených plôch, miestnej koll' mikáde, odstavnej 
plochy bolo vydané Stavebné povolenie číslo B/8883/201S- Mk stavebným úrack 1- Mestom Prešov 
dňa 09.07 .201S, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.08.201S, a ktorým bol ::KlVolený stavebný 
objekt s názvom: .SO 02 Spevnené plochy, komunlkáde, parkoviská- na poze11 toch parc. č. CKN 
9310/909, 9310/S29 v katastrálnom území Pre!ov (pozemky sú bližšie špeciflkol' né v bode 2 tohto 
článku tejto zmluvy) a vypracovaná projektová dokumentáda, ktorú vyhotovili ll: • Vladimir Vydra -
pačay wohlfahrt archltektl, Po!tová 13, 040 Ol Košice, a ktorú schválil stavebný Úl• j - Mesto Prešov v 
Stavebnom povolení číslo B/8883/201S - Mk zo dňa Q9.07.201S. Technická V'fl• venosť, konkrétne 
spevnené plochy, miestna komunikáda, odstavná plocha bude vybudovaná na pai: ·nkoch s parcelným 
číslom 9310/909, 9310/S29, ktoré sú špedflkované v bode 2 tohto článku tejto~· luvy. Pre realizádu 
technickej vybavenosti, konkrétne elektrickej NN prfpojky, elektrickej VN pi:' ojky, trafostanice, 
vonkajšieho osvetlenia, bolo vydané rozhodnutie stavebného úradu - l, !sta Prešov číslo 

2 



B/10215/2015-čj zo dňa 30.09.2015, ktoré je uvedené v bode 4 tohto a;li' 1ku tejto zmluvy 
a vypracovaná projektová dokumentácia uvedená v bode 4 tohto článku tejto zm l tvy. Pre realizáciu 
rozvodov dažďovej kanalizácie bolo vydané Stavebné povolenie číslo OU-PO-O !P3-2015/030932-
04/PG, vydané Okresným úradom Pre!ov, odbor starostlivosti o životné prostredie; xldelenle ochrany 
prlrody a vybraných zložiek životného prostredia dňa 14.9.2015, ktoré nadobudlo >rávoplatnosť dňa 
15.10.2015, a ktorým bola povolená stavba .Polyfunkčný objekt CRESCO, SO 02.2

1 

Areálové rozvody 
dažďovej kanallzáde a ORľ na pozemku par.č. CKN 9310/529, katastrálne územ ! Prešov, ktorý je 
špecifikovaný v bode 2 tohto článku tejto zmluvy. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že za predpokladu riadneho splnenia povinností Zfl' strany budúceho 
kupujúceho a za predpokladu schválenia dotáde z Ministerstva dopravy, výstall' y a regionálneho 
rozvoja SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov uvedenýcfl, 1 tejto zmluve pre 
budúceho kupujúceho do 31.5.2016, zabezpeči budúci predávajúd prestavbu Budil lY na Polyfunkčný 
dom, v ktorom zhotoví 72 bytových jednotiek, v nasledovných termínoch: 1 
l> začiatok reallzáde najneskôr do 31.05.2016, l 
l> ukončenie realizácie najneskôr do 31.12.2017, · 
l> kolaudácia najneskôr do 31.7.2018. 

9. Budúci predávajúd má vážny záujem v budúcnosti za splnenia dohodnutých pod~( enok odovzdať 72 
bytov nachádzajúdch sa v Polyfunkčnom dome budúcemu kupujÚcemu a prevlestl . 1a neho vlastnícke 
právo k 72 bytom nachádzajúdm sa v Polyfunkčnom dome spolu s prislúchajÚCI!'· spoluvlastníckymi 
podielmi na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Polyfunkčného dom~ /rátane technickej 
vybavenosti: miestnej komunlkáde, odstavnej plochy, spevnených plôch, vonkl; .~eho osvetlenia a 
budúci kupujúd má záujem v budúcnosti kúpiť a prevziať 72 bytov nachádzajúddl ;a v Polyfunkčnom 
dome spolu s prlslúchajúelml spoluvlastníckymi podielmi na spoločných čat: ·ach a spoločných 
zariadeniach Polyfunkčného domu vrátane technickej vybavenosti: miestnej kori nlkácle, odstavnej 
plochy, spevnených plôch, vonkajšieho osvetlenia a zaplatiť budúcemu predáVII kemu dohodnutú 
kúpnu cenu. Budúd kupujúd má záujem nadobudnúť vlastnícke právo k 72 bytom achádzajúdm sa v 
Polyfunkčnom dome spolu s prlslúchajúclml spoluvlastnlckyml podielmi na li oločných častiach 
a spoločných zariadeniach Polyfunkčného domu vrátane technickej vybavenOsti: m,, ;tnej komunlkáde, 
ods tavnej plodhy, spevnených plôch, vonkaJ§Ieho osvetlenia z11 účelom zriadenia n11 1mných mestských 
bytov. 

10. Spoluvlastnícky podiel na elektrickej NN prlpojke, elektrickej VN prípojke, kal 3llzačnej prípojke, 
vodovodnej prípojke, rozvodoch dažďovej kanallzáde ako spoločných zariadeJ', 1ch Polyfunkčného 
domu nachádzajúcich sa mimo Polyfunkčného domu prislúchajúci k jednotlivým byti n je v zmysle tejto 
zmluvy súčasťou prevodu podra budúcej Kúpnej zmluvy, ktorej návrh je súč11 ťou tejto zmluvy. 
V zmysle tejto zmluvy technická vybavenosť: miestna komunlkáda, odstavná plocfl, . spevnené plochy, 
vonkajšie osvetlenie (miestna komunlkáda, odstavná plocha, spevnené plochy, , 1nkajšle osvetlenie 
ďalej spolu len ako ,.Technlcki vybavenost"') tvoria predmet kúpy podra bud,' :ej Kúpnej zmluvy, 
ktorej návrh je súčasťou tejto zmluvy, a to podra priloženého Situačného !1. ~kresu TechnickeJ 
vybavenosti. Trafostanica sa prevedie na prevádzkovatera sieti, preto nebude pred1l1 ~tom prevodu. 

Člinok II. 
Predmet zmluvy 

l. Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve •1• pnu zmluvu, ktorej 
predmetom bude odplatný prevod vlastníckeho práva z budúceho predávaj~ !ho na budúceho 
kupujúceho k n bytom nachádzajúclm sa v Polyfunkčnom dome 5PC1I s prislúchajúdml 
spoluvlastnfckyml podielmi na spoločných častiach a spoločných zariadeniach ll' yfunkčného domu 
a k Technickej vybavenosti (v tejto zmluve aj len ako .Kúpna zmluva"), a to do ;11 · dní odo dňa, kedy 
budú splnené tieto podmienky (pričom uvedená lehota sa počl'ta od splneni :o poslednej z nižšie 
uvedených podmienok): 
- kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užfvanle Budovy ako Polyfunkčtl, ho domu, resp, 72 

bytov a užfvanle Technickej vybavenosti nadobudne právoplatnosť, J 

- budúci predávajúd bude v katastri nehnuternostl zapísaný ako vlastník n byti,· nachádzajúcich sa 
v~ove 1 
(vyššie uvedené podmienky ďalej spolu aj ako .podmienky•). ! 
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2. Budúd predávajúd pfsomne ~e budúceho kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej znj1 Jvy do 15 dní odo 
dňa splnenia podmienok {pričom uvedená lehota sa poäta od splnenia poslednej 1• vv§šle uvedených 
podmienok). Budúd kupujúd je povinný uzavrieť s budúdm predávajúdm Kúpr zmluvu v lehote 
uvedenej v bode 1 tohto článku tejto zmluvy, t.j. 30 dní odo dňa, kedy budú 1llnené podmienky, 
pričom táto povinnosť budúceho kupujúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu trvá aj v j1 .ípade, ak budúci 
predávajúd písomne vyzve budúceho kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy n11 ;kôr ako je v čase 
určenom v tejto zmluve. 

3. Budúd kupujúci je oprávnený ~ať budúceho predávajúceho na uzatvorenl41' Kúpnej zmluvy v 
prípade, ak bud úd predávajúci neuskutočnf výzvu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy vl, . s podľa prvej vety 
bodu 2 tohto článku tejto zmluvy. V tomto prípade je budúci predávajúd povl11 ý 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~!· strany sa dohodli, 
že Kúpna zmluva bude uzatvorená podra návrhu uvedeného niHie v bode 5 tohto . : Inku tejto zmluvy. 
V návrhu Kúpnej zmluvy budú upravené a/alebo doplnené chýbajúce údaje týkajú~~~ ;a najmä, nie však 
výlučne, !pedftkáde bytov, popisu bytov, prfslu!enstva bytov, čísla bytov, čili i . vchodu, veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach Polyfunkčného , : tmu k jednotlivým 
bytom, prípadne aj Iné údaje a to podľa právoplatného kolaudačného rozh! lnutta, projektovej 
dokumentácie a výpisu z listu vlastníctva a údaje týkajúce sa špeciftkáde zmluvnj• .h strán. Od niBie 
uvedeného návrhu Kúpnej zmluvy sa môžu zmluvné strany odchýliť na základe t ájomnej pfsomnej 
dohody okrem ustanovenia o vý!ke kúpnej ceny za byty, plochy bytov (t.j. plochy ~·, tov vrátane plochy 
balkónov), kúpnej ceny za Technickú vybavenosť: miestnu komunlkádu, odstavnl plochu. Súčasťou 
Kúpnej zmluvy bude právoplatné kolaudačné rozhodnutie povoľujúce užfvanle P11 lfunkčného domu, 
resp. bytov a Technickej vybavenosti. 

5. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znenf Kúpnej zmluvy, ktoré je pre zmlu111~ é strany záväzné: 
l 

,KÚPNA ZMLUVA l 
uzatvorená podľa§ 588 a nasl. Obďanslceho zákonn/ka v platnom znení a zákona č. j 82/1993 Z. z. o 

vlliStnfctvf! bytOv a nebytOvých prl"storov . 

Zmluvné stnJny: 

GHT development,. •.r.o. 
sídlo: Kúpeľná 3 

080 01 Prešov 
IČO: 47 981 563 
DIČ: 2024167739 

l 
l 

IČDPH: 5K2024167739 . 
ďslo účtu: 3602223053/0200 i 
!BAN: SK61 0200 0000 0036 0222 3053 l 
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, VloiAII!I ~ 31034/P 
štatutárny orgán: Ing. arch. Slavomír Gmltter, konateľ i 

(ďalej len "budúc/ ptfi(Mvll}l1cr) 

a 

Kupujúci: 

H.tDPrelov 
sídlo: 

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

Hlavná73 
080 01 Prešov 
00327646 
2021225679 .................................................. 
Ing. Andrea TUrčanová, prlmátorka rMSta 
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(ďalej len ,.kupujúd") 

(predávajúci a kupujúd ďalej spolu len ako ,.zm/UVIfé strany") 

Článok l. 
Predmet zmluvy 

1. Predávajúci je výlučným vlastn/kom (v podiele 1/1) nasledovných nehni: "el'nostl - bytov 
nachádzajúcich sa v po/yfunkčnom dome súpisné áslo ....... postavenom na PCI! . emku registra ,C' 
parcelné ďsto 9310/908 s výmerou 1665 m2, druh pozemku: zastavané plochy a 111 i:lvorfa, zapísanom 
na I/Ste vlastníctva č. 16171, katastrálne územie Prešov, obec Prešov, okres! ~šov (ďalej len 
"pooyfunkčnf dom") a to: l 

1.1 ; 
a. Byt č. 1 na 2. pod/alí polyfunkŕného domu, pričom: j' 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je l't> vým111 . ! 30,71 m2 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je l't> výmeff! ~ll .79m2 
111. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiach a ~ll 1ých zan'adenlach 

domu je l't> veľkosti 2579/498276 1 

b. Byt č. 2 na 2. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: l 
l. pocllahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je l't> vým;.ll ·! 32,77 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je l't> výmere Jli ·.51 m2 
111. spoluvlastnfcky podie/ na spoločných častiach a spo/di ?ých zariadeniach 

domu je l't> veľkost/2851/498276 ~ 
c. Byt č. 3 na 2. pod/alí polyfunkčného domu, pričom: 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je 110 vým1.11 !! 33,14 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je IID výmere .011 ,05 m2 
111. spoluvlastnfcky podte/ na spoločných častiach a spo/;il :~ých zariadeniach 

domu je ." vel'kostl 2905/4982 76 1 

d. Byt č. 4 na 2. pod/alí po/yfiKikŕného domu, pričnm: l 
l. pocl/ahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je l't> 11'm.l1 e 33,30 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je ." výmere <ll ~72 m2 
111. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiach a spo/Iii 'rlých zariadeniach 

domu je l't> ve/'kost/2872/498276 
e. Byt č. 5 na 2. pod/alf polyfunkŕného domu, pričom: !' 

l. pocl/ahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je 110 vŕ111111 . e 33,75 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je "" 11'mere .11 ~20m2 
111. spoluvlastnfcky podiel na spoločných last/ach a spol/il 'rlých zariadeniach 

domu je vo velkosti 2920/498276 l 
f. Byt č. 6 na 2. pod/all polyfunkŕného domu, pn"čom: ~ 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy ~lkóna je '? l'Ý111111 .. e 42,03 m2 
il. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 110 vymere ./1· ;71 m2 
ili. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spori!! 'ných zariadeniach 

domu je vo ve/'kosti 3771/498276 
g. Byt č. 7 na 2. pod/aif polyfunkčného domu, pričom: j 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vŕmll e 40,16 m2 
il. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je IID výmere .ll ;84m2 
111. spoluvlastnícky podel na spoločných častiach a .spali! 'ných zariadeniach 

domu je 110 veľkosti 3584/498276 1 
h. Byt t. 8 na 2. podlal/ polyfunktného domu, pričom: ~ 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je." výmjl e 40,41 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je IID výmere .jl i,09 m2 
/It. spoluvlastnícky podie/ na spoločných častiach a spali! 'ných zariadeniach 

domu je vo velkosti 3609/498276 
1. Byt č. 9 na 2. podlall polyfunkŕného domu, pričom: 

1. pocl/ahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo 11'm11 e 40,58 m2 
1/, podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je ." 11'mere i: >,26m2 
111. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spojil 'ných zariadeniach 

domu je ." ve/'kostl 3626/4982 76 
j. Byt č. 1 O na 2. pod/alí polyfunktného domu, pričom: 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo lo?Íml1 ll 40,66 m2 
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11. podlahoVil plocha bytu bez plochy balkóna je VD výmere .:rrJ 34m2 
111. spoluvlastnlcky podle/ na spoločných častiach a spoli:~ rých zariadeniach 

domu je VD veľkost/3634/498276 , 
k. Byt č. 11 na 2. pod/all polyfunkálého domu, pričom: ~ 

l. podlahoVil plocha bytu vrátane plochy balkóna je VD výmjl. ·' 40,71 m2 
ll podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je VD výmere 1:1 39 m2 
111. spoluvlastnícky podle/ na spoločných častiach a spo<!: 1ých zariadeniach 

domu je VD vefkost/3639/498276 1 

l. Byt č. 12 na 2. pod/až/ polyfunkčného domu, pričom: 1 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balk6na je VD V)Ímll~142,02 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je VD výmere 1,~ 70 m2 
111. spoluvlastnlcky podle/ na spoločných častiach a spoill ·lých zariadeniach 

domu je VD vefkast/3770/498276 , 
m. Byt č. 13 na 2. pod/all polyfunkčného domu, pričom: ~' 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je '? výnt.il 1 42,75 m2 
li. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je VD vymere ::~ .02 m2 
/11. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spali 1ých zariadeniach 

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

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je VD vŕnl.l .·~ 48,38 m2 
ll podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je VD výmere"' . • 06 m2 
lll spoluvlastn!cky podle/ na spoločných častiach a spali ?ých zariadeniach 

domu je VD veľkosti 4406/498276 
o. Byt č. 15 na 2. podla!! polyfunkčného domu, pričom: ~· 

l. pod/ahoVil plocha bytu vrátane plochy balkóna je VD výntli .~ 48,72 m2 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je VD výmere!• ,40m2 
111. spoluv/astnlcky podle/ na spoločných častiach a spoli ~ých zanadenlach 

domu je VD vefkost/4440/498276 1 

p. Byt č. 16 na 2. pod/alí polyfunkčného domu, pr/rom: ~ 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je VD vŕnl.l .• e 49,25 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkdna je VD výmere:i:~ ;94m2 
111. spoluvlastnícky podle/ na spoločných častiach a spoli 'ných zariadeniach 

domu je VD vefkostf 4594/498276 
q. Byt č. 17 na 2. pod/alí polyfunkčného domu, pričom: ~ 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je VD IIÝIIII . e 51,14 m2 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je VD výmete! ;56m2 
iii. spoluvlastnldcy podte/ na spoločných častiach a .!PCil' · ných zariadeniach 

domu je vo veľkosti 4656/498276 ~· 
r. Byt č. JB na 2. pod/aii polyfunkčného domu, pritom: . 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výtljl' e 52,83 m2 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je VD výmere• ~25m2 
111. spoluvlastnldcy podiel na spoločných častiach a S,o<lll' ných zariadeniach 

domu je VD vefkost/4825/498276 
s. Byt č. 19 na 2. pod/aif polyfunkčného domu, pričom: ~ 

1. . podlahoVil plocha bytu vrátane plochy balkóna je VD vý~ll e 62,70 m2 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je VD vým~l: :,38m2 
111. spoluvlastnlcky podte/ na spoločných častiach a SP<l'l' ných zariadeniach 

domu je VD vefkost/5838/498276 1 

t. Byt č. 20 na 2. pod/alí polyfunkčného domu, pritom: ~ 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo ~1!7 e 70,57 m2 
ll. podlahoVil plocha bytu bez plochy balkóna je VD výme1111 ;,25m2 
111. spoluv/astnlcky podle/ na spoločných častiach a 5pe1ilo 'ných zariadeniach 

domu je VD veľkosti 6625/498276 1 

u. Byt č. 21 na 2. pod/alí polyfunkčného domu, pričom: ·~ 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je VD výl:l :e 71,72 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je VD výme,.fi ',40m2 
111. spoluv/astnfcky podle/ na spoločných častiach a speli~ . 'ných zariadeniach 

v. Byt č. 22 na 2. pod/alí polyfunkčného domu, prtčom: 
domu je VD veľkosti 6740/498276 ~ 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je VD Wiil e 71,87 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je VD výmenil ',55m2 
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Ili. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiach a 5POA 1~ 1ých zariadeniach 
domu je vo veľkosti 6755/498276 ! 

w. Byt č Z3 na z. podlažf polyfunkčného domu, pričom: ~1 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy ~/kána je ~o l!ým11 1 72,48 mZ 
11. podlahová plocha bytu bez plochy ba/kona je vo vymere f 16 mz 
111. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiach a spoA1I 1ýr:h zariadeniach 

domu je vo vefk05fi 6816/498Z76 ! 
x. Byt č. Z4 na z. pod/aif polyfunkčného domu, prtčom: ~, 

1. podlahová plocha bytu vrátime plochy balkóna je vo 11Ínl.i1· .1 74,01 mZ 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere 1; .69 mZ 
Iii. spoluvlastnfcky podle/ na spoločných častiach a spoJ•I 1ých z11riadenlach 

domu je vo vefk05fi 6969/498Z76 , 
i 

a. Byt č. Z5 na 3. podlažf polyfunkčného domu, pričom: ·~' 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výn11 e 30,71 mZ 
il. podlahová Pfocha bytu bez plochy bafkóna je vo 11ÍnlereF~ ~~9 mZ 
/il. spoluvlastnícky podle/ na spoločných častiach a spoJil ?ých zariadeniach 

domu je vo vefk05fi Z579/498Z76 
b. Byt č. Z6 na 3. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: ~ 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výn!l \e 3Z,89 mZ 
ll. podillhová plocha bytu bez plochy balkóna je vo 11Ínlere•l J63 mZ 

111. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiach a spali · ~ých zanadenlach 
domu je vo vefk05fi ZB63/49BZ76 · 

c. Byt č. Z7 na 3. podlaží polyfunkčného domu, pričom: ·~· 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výn.l! e 33,14 mZ 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkón11 je vo výmertJ'I t05 mZ 
111. spoluvlastnfcky podle/ na spoločných častfach a spol ných zariadeniach 

domu je vo vefk05fi Z905/498276 · , 
d. Byt č. ZB na 3. pod/all polyfunkčného domu, pričom: ·~ 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výtll .. i·.e 33,30 mZ 
11. podlahová plocha óytu bez plochy balkóna je vo výmertJII V2 m2 

111. spoluvlastnfcky podiel na spofočrrlch častiach a spa1 'nýr:h zariadeniach 
domu je vo vefk05fi Z87Z/498276 i 

e. Byt č. Z9 na 3. podlaží polyfunkčného domu, pričom: ·~ 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vý~.1l• e 33,75 mZ 

11. podlahová plocha óytu bez plochy balkóna je vo výmere!i 1,zo mz 
Ili. spoluvlastnfcky podle/ na spoločných častiach a spoil . 'ných zariadeniach 

domu je vo vefkostl Z9Z0/498Z76 ' : 
f. Byt č. 30 na 3. podlažl polyfunkčného domu, pričom: · l 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vp ~~.~~·-e 4Z,03 mZ 
li. podlahová plocha óytu bez plochy balkóna je vo vymere11 ",71 mZ 

111. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiach a spo,j· 'ných zariadeniach 
domu je vo vefkosti3771/498Z76 ' 1 

g. Byt č. 31 na 3. pod/aif polyfunkčného domu, pričom: ·~· 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo IIÝ'II' ·-e 40,16 mZ 

/1. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výme111 i,84 mZ 
111. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiach a spol 'ných zariadeniach 

domu je vo vefk05fi 3584/49BZ76 · , 
h. Byt č. 3Z na 3. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: ·~! 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vý11j1 -e 40,41 mZ 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo 11Ínle1111 .;,09 mZ 

111. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiach a spt1 'ných zarfadenillch 
domu je vo vefkostl 3609/498276 · · 

l. Byt č. 33 na 3. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: , 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výl; 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo ~~l 
111. spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiach a spci r. 

domu je vo vefk05fi 36Z6/498Z76 
j. Byt č. 34 na 3. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: , 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výlll? ·re 40,66 mZ 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmen!!· $,34 mZ 
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111. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spo!G•I~ 1ých zarii!ldenli!lch 
domu je 110 velkostl3634/498276 ' 

k. Byt č. 35 na 3. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: j' 
1. podlahová plochi!l bytu vrátane plochy balk6na je vo vým:! ~ 40,71 m2 
ll. podlahová plochi!l bytu bez plochy balk6na je vo výmen! .'l'· ~39m2 

111. spoluvfi!lstnícky podiel na spoločných častiach a spok•i 1ých zariadeniach 
domu je 110 vefkost/3639/498276 ' 

l. Byt č. 36 na 3. pod/až{ polyfunkčné/1() domu, pričom: ~~ 
i. pod/i!lhová plocha bytu vrátane plochy balkdni!l je vo Wm'l·. e 42,02 m2 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balk6na je vo výmere ··l' ~70m2 
Iii. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spolc 1ých zariadeniach 

domu je vo vefkost/3770/498276 ·i 
m. Byt č. 37 na 3. pod/aif polyfunkčného domu, pričom: j 

i. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým, e 42,75 m2 
il. podlahová plocha bytu bez plochy balkdni!l je vo výmere., ~02 m2 
Iii. spoluvlastnlcky podiel na spoločných častiach a spoli .;,ých zariadeniach 

domu je 110 vefkostl3902/498276 • , 
n. Byt č. 38 na 3. podlaží polyfunkčného domu, pričom: i~' 

1. podlahová plochi!l bytu vrátane plochy balkóna je vo výml e 48,38 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 110 výmere ~ ~06 m2 

111. spoluvlastnfcky podle/ na spoločných častiach a spoA•I ~ých zariadeniach 
domu je 110 veľkost/4406/498276 ' ! 

o. Byt č. 39 na 3. pod/aif polyfunkčného domu, pričom: '~ 
1. podlahová plochi!l bytu vrátane plochy balk6na je 110 vým . e 48,72 m2 
lf. podlahová plochi!l bytu bez plochy balkóna je 110 výmere· .1,40 m2 

111. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoJ: · 'ných zariadeniach 
domu je vo veľkosti 4440/498276 ; 

p. Byt č. 40 na 3. pod/aif poiyfunkť!ného domu, pričom: !1 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo 1/ýlll.l e 49,25 m2 

/1. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere' 1,94 m2 
111. spoluvfastnlcky podiel na spoločných árstlach a spol; 'ných zariadeniach 

domu je vo veľkosti 4594/498276 , 
q. Byt č. 41 na 3. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: !j' 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výnt1 e 51,14 m2 
/1. podlahová plocha bytu bez plochy balk6na je vo výmem, ~56 m2 

111. spoluv/astnfcky podle/ na spoločných častiach a Spoli ných zarfadenlach 
domu je 110 vefkost/4656/498276 • : 

r. Byt č. 42 na 3. pod/aif polyfunkčného domu, pričom: '1 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výn1 e 52,83 m2 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je 110 llýmere '1,25 m2 
111. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 11 spal 'ných zariadeniach 

domu je 110 vel'kostl4825/498276 1 
1 

s. Byt č. 43 na 3. pod/i!lff polyfunkčného domu, pričom: '!' 
1. pod!IJhová plocha bytu vrátane plochy balkóna je 110 llýn: :"e 62,70 m2 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo llýmem PB m2 
111. spoluvfiJstnfcky podle/ na spoločných častiiJch a spa' 'ných zan'adenlach 

domu je vo veľkost/5838/498276 ; 1 

t Byt č. 44 na 3. podlaží poiyfunkčného domu, pričom: ·~· 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo llýn: · " 70,57 m2 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balk6na je vo výmere >,25m2 
/11. spoluvfastnfcky podle/ M spoločných častiach a spa1 'ných zariadeniach 

domu je vo veľkost/6625/498276 1 , 

u. Byt č. 45 na 3. pod/aif polyfunkčného domu, pričom: i • 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balk6na je 110 llý11' .'1! 71,72 m2 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere• '7,40 m2 

/11. spoluvlastnfcky podle/ na spoločných častiach a spa; · ých zan'adenlach 
domu je vo vefkost/6740/498276 

v. Byt č. 46 na 3. podlažf polyfunkčného domu, pričom: 

1

, 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balk6na je vo výA1 :>e 71,87 m2 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balk6na je vo llý~· 7,55 m2 
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1.3. 

111. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoA 1~ 1ých zariadeniach 
domu je vo vefkost/6755/498276 · 1 

w. Byt č. 47 na 3. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: ;~1 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým • . ~ 72,48 mZ 
ii. podlahová plocha bytu ber plochy balkóna je vo výmere : • ~16 m2 

111. spoluvlastnkky podiel na spoločných častiach a spo A 1ých :rariadeniach 
domu je vo vefkost/6816/498276 

x. Byt č. 48 na 3. podlaží polyfunkčného domu, pričom: ·~' 
i. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým ~ 74,01 mz 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere S: .~69m2 

111. spoluvlastnícky podiel na spoločných Čilstlach a spol 1ých :rarladenlach 
domu je vo vefkost/6969/498276 i : 

l) 
a. Byt č. 49 na 4. pod/alí polyfunkčného domu, pričom: ~ 

1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výn!: . e 29,56 m2 
11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmete . ~91 mZ 

/11. spoluvfilstnfcky podiel na spoAočných častiach a spoJi ?ých zariadeniach 
domu je vo veľkosti 2491/498276 i 

b. Byt č. 50 na 4. pod/alf polyfunkčného domu, pn"čom: ~ 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkénd je vo vý111 e 32,12 mZ 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere ·~29 mz 
/ll spoluvlastnícky podle/ na spoločných častiach a spoli ?ých :rariadeniach 

domu Je vo veľkost/2829/498276 1 

c. Byt č. 51 nd 4. podlaif polyfunkčného domu, pričom: 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výr11 ~·e 32,29 m2 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmete . VJ mZ 
/ll spoluvlastnícky podle/ nd spoločných častiach a Spoli · r,ých :rariadenliJch 

domu je vo vefkostl 2871/498276 ! i 
d. Byt č. 52 nd 4. pod/alf polyfunkčného domu, prtčom: ! 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výr!·:. .e 32,74 mZ 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna~ vo výmere, 1,46 mz 
/ll spoluvfilstnlcky podle/ l'7il spoločných častiach a spol' 1hých zariadeniach 

domu je vo veľkosti 2846/498276 1 

e. Byt č. 53 nd 4. pod/alf polyfunkčného domu, pn"čom: ~·· 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna~ vo výn: · .. e 40,97 mZ 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmertl ;,92 mZ 

111. spotuvlastnfcky podiel na spoločných častiach a spol' 'ných zariadeniach 
domu je vo veľkosti 3692/498276 , , 

f. Byt č. 54 na 4. podlaif polyfunkčného domu, pričom: 1 

: 

1. podlahová plocha bytu vrátil ne plochy balkóna je vo vý~' ~ e 33,29 mZ 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna~ vo výmertJ ;,79 mZ 

111. spo/uvlastnfcky podiel na spoločných ČiiStlach a spo: 'ných zariadeniach 
domu ~ vo veľkost/ 2579/498276 1 ! 

g. Byt č. 55 nd 4. pod/all polyfunkčného domu, pričom: ~· 
l. podfilhová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výn:' '-e 39,59 mZ 
ll. podfilhová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmertJ :i,54 mZ 

111. spoluvlastnfcky pod~/ nd spoločných častiach a spo· 'ných zariadeniach 
domu je vo vefkost/3554/498276 i 

h. Byt č. 56 na 4. podtalf polyfunkčntiho domu, prtčom: ~ 
l. podlahová plocha bytu vrátllne plochy balkóna je vo výlt: -e 39,70 mZ 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výme,., i,65 m2 

111. spoluvlastnlcky podmt M spoločných častiach a spa,· ných zariadeniach 
domu je vo vefkostl 3565/498276 ' 

1. Byt č. 57 na 4. pod/alí polyfunkčného domu, pričom: l 
1. podlahová plocha bytu vráfllne plochy balkóna~ vo výA: 1 -e 39,56 mZ 

1/. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výme11: >,51 mZ 
111. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spa:· 'ných zariadeniach 

domu je vo vefkost/3551/498276 
j. Byt č. 58 na 4. podlaif polyfunkčného domu, prtčom: 

l. podlahová plocha bytu vrátane ploctw balkóna je vo výl: 1 •'I!P 42,74 mz 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výme,., '1,01 mZ 
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111. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a .spola l11ýo'l zariadeniach 
domu je vo veľkosti 3901/498276 . ! , 

k. Byt č. 59 na 4. pod/alf polyfunklného domu, pričom: , : 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkdna je vo výmc~.~ 48,31 ml 
il. podlahová plocha bytu bez plochy balkrJna je vo výmere •• . ,16 ml 

111. .spo/uvlastnfcky podiel na .spoločných Č4stiach a spak 1ých zariadeniach 
domu je vo vel'kost/4416/498176 • · 

l. Byt č. 60 na 4. podla!! polyfunkčného domu, prtl!om: ·~· 
l podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výrrn , so 48,61 ml 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere ····~56 ml 
Iii. spoluvlastnfcky podiel na spoločných Č4stlach a spolt · 1ých zariadeniach 

domu je vo vel'kosti 4456/498276 ; 
m. Byt č. 61 na 4. podfaií polyfunkčného domu, pričom: j' 

/. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým, .. e 48,71 m2 
fi. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere · r .;41 ml 

111. spoluvlastnícky podiel na spoločných áJstlach a spak• 1ých zariadeniach 
domu je vo vel'kostl 4541/498276 ; 

n. Byt č. 61 na 4. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: j. 
/. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým: e 41,46 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmt!re. · ~41 m2 

111. spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a .spofc ?ých zariadeniach 
domu je vo veľkost/3741/498276 ' 

o. Byt č. 63 na 4. pod/alf polyfunklného domu, pričom: j 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým e 39,69 m2 
ii. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere ... ~64m2 

111. spoluvlastnícky podiel na spoločných áJstlach a spoA ~ých zariadeniach 
domu je vo vel'kost/3564/498276 i 

p. Byt t. 64 na 4. pod/alf polyfunkčného domu, prtl!om: j 
1. podlahová plocha bytu vriltane plochy balkóna je vo vým ·~e 39,35 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plechy balkóna je vo výmere . ;,30 ml 

111. spo/uvlastnfc/cy podiel na spoločných é6stiach a spoA ''ných zariadeniach 
domu je vo vel'kost/3530/498176 , 

q. Byt č. 65 na 4. podfaií polyfunká7ého domu, pril!om: ,. 
l. podlahová plocha bytu vrátane plechy balkóna je vo vým 1e 51,08 ml 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere· ';,50 ml 
111. .spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a .spol hých zariadeniach 

domu je vo vefkostf 4650/498276 : 
r. Byt t. 66 na 4. pod/alí polyfunkčného domu, pričom: ~' 

l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výnt: ·:~e 52,47 m2 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere• ~89 m2 

111. spoluvfastn{cky podiel na spoločných častiach a spol 'ných zartadenlach 
domu je vo veJkost/4789/498276 ; 

s. Byt č. 67 na 4. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: ~· 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo V)ÍIJ; .le 61,13 ml 
ll. podlahová plocha bytu bez ploc/rý balkóna je vo výmere ·.·~ 18 m2 

111. spoluvlastn{cky podiel na spoločných častiach a SfJCA' iných zariadeniach 
domu je vo veľkosti 5718/498276 : 

l. podlahová plocha bytu vnítane plochy balkóna je vo výiJ · . 'le 72,72 ml 
It. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere .~,67m2 

t. Byt č. 68 na 4. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: ~' 

111. spoluvtastn{cky podiel na spoločných áJstiach a spo 'ných zarfadenlach 
domu je vo veJkost/6867/498176 ; 

u. Byt č. 69 na 4. pod/alf polyfunkčného domu, pričom: ~· 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výl'l · . 'le 71,34 m2 
ii. podlahová plecha bytu bez plochy balkóna je vo výmere 7,29 ml 

111. spoluvlastnícky podiel na spolačných áJstiach a spo• 'ných zariadeniach 
domu je vo veľkosti 6729/498176 . 

v. Byt č. 70 na 4. pod/alf polyfunkčného domu, pril!om: ~ 
l. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo výli:r '-e 68,81 ml 
ll. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmete· f,77 m2 

! 
' lO 



/11. spoluvlastnfdcy podle/ na spoločných ČJJstlach a spolc ~ 1ých zariadeniach 
domu je vo vefkost/6477/498276 . ' 

w. Byt č. 71 na 4. pod/až{ polyfunkčného domu, pričom: ,~ 
1. podlahová plocha bytu vrátane plochy balkóna je vo vým1 ·.' 70,60 m2 
il. podlahová plocha bytu bez plochy balkóna je vo výmere 1· ;ss m2 

111. spoluvlastnídcy podiel na spoločných častiach a spol' . 1ých zariadeniach 
domu je vo vefkosti665S/498276 · 1 

x. Byt{. 72 na 4. pod/až! polyfunkčného domu, pričom: ' 
l podlahová plocha bytu vrátane plochy ballc6na je vo vým ~e 70,67 m2 

11. podlahová plocha bytu bez plochy balk6na je vo výmere •: .;62m2 
111. spoluvlastnícky podle/ na spoločných častiach a spok 1ých zariadeniach 

domu je vo vefkostl6662/498276 , · 

1.4 Číslo vchodu pre každý jednotlivý byt je nasledovné: 

' ................................................................................................................................ , ·.j ........................ .. 
l 

2. Predávajúd je výlučným vfastnlkom (v podiele 1/1) technickej vybavenosti pozostajl}úcej z: 
SO 02 -Spevnené plochy, komunikácie, p!lrkovfská, s tým, le tento stavebný objd ' ·.·zhŕňa: 
> miestnu komunlk8ciu (ďalej len "mklslnll komunlkkls'") 
l> odstavnú plochu, t.j. parkovade plochy v počte 72 parkovadch miest (d 'ij len ,.Ddst1Jvmí 

~odU'") J 
l> spevnené plochy, tj. chodnlky a plochy pre kontajnery na komumllny odpad (i ~lej len ,.spevnené 

~~y'") : 
SO 06- Vonkajšie osvetlenie (ďalej le1 .vonkaJšie osvetlenie") 

(vyššie uveckmá technická vybavenost' spolu aj len ako. Tedrnldd vybavenDSt 'i• 
Technická vybavenost' je vyznačená v sltuaálom nákrese, ktorý tvon Prf/Dhu č. J hto zmluvy. 

l 

3. Touto zmluvou predávajúci predáva kupujtlremu a prevádza na kupuJúceho st.• e vlastn/eke právo 
k 72 bytovým jednotkám uvedeným v bode 1 tohto ďánku tejto zmluvy vráta~; • fch príslušenstva a 
vrátane k nim prislúchajúdm spoluvlastníckym podielom na spotolných dl: 'fach a spoločných 
zariadeniach polyfunkčného domu a Technickej vybavenosti uvec/enej v bode , tohto ďánku tejto 
zmluvy (ďalej spolu aj len .Pred-t kúpy") a kupujúci kupuje od predávajiJQ1 •ro Predmet kúpy a 
nadobúda ho do svojho výlučného vfastnfctva, v podiele 1/1, a zav/Jzu}t! sa Zi1l •tlt' 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 prislúchajúce} ~~slf na spololných 

častiach, spoločných zariadeniach polyfunkčného domu. ; 

/{, 'fll'll CIJIIIIII 'llltllbn mienky l' 

1. Zmluvn é strany sa dohodli na kúpnej cene nasledovne: 

'pna cena 72 bytov v celkovej výške 3129481,93 EUR 
'mlllónystodvadsat'dev8ttlslcštyristoosemcleslatjede7 eur a dev6t'cJes/attrf cenil 

a) kú 
trt. 
hodi 
DP. 
str. 
tvor. 
vo 

'nOty) (z toho kúpna cena Predmetu kúpy bez DPH predstavuje sumu 2 ll 
'Ha 20 % DPH predstavuje sumu S21 580,32,-EUR), priČOm uvedené kúpna 
"Snami určená ako súčin súčtu podlahovej plochy všetkých bytov vrátane pt 

la Predmet kúpy, t.j. 3481,07 m2 a ceny za 1 m2 podlahovej plochy bytu liJI; 
výške 899, ·EUR/1 m2 s DPH. Kúpna cena za jednotl/vtJ byty je rozpoč/t4né 111 · 

Celili bez DPH 20%DPH Cena4; 
Byt_Č.1 23 006. 91 EUR 4601,38EUR 27608. ' 
Bytč.2 24 S50.19 EUR 49J0.04EUR 29 46fl.", ' 
Blltč. 3 24 827.38 EUR 4965.48EUR 29 792 '~ 

' 

' 

' ' 
,s DPH (slovom: 

z pridanej 
EUR bez 

zmluvnými 
ónov, ktoré 

yba/k6na 

.s daňou 
'901,61,-
ma bola 
fly ba/k. 
aneploch 
~'edovne: 
l 

JPH 

:EUR 
EUR 
EUR 

'. 
' ll 



Bvtč. 4 
Bvtč. 5 
Byt č. 6 

Byt č. 7 

Bvtč.B 

Bvtč. 9 

Bvtč. 1.0 

Bvt č. 1.1. 
Byt č. 1.2 

Bvtč.1.3 

Bvtč. 1.4 
Bvtč.1.5 

Bvtč. 1.6 
Bvtč. 1.7 

Bvtč. 1.8 
BytČ.1.9 

Byt č. 20 
Byt č. 21. 

Bvtč.22 

Bvtč. 23 
Bvtč.24 

BytČ.25 

Bvtč.26 

Bytč.27 

Bvtč. 28 

Bytč.29 

Bvtč. 30 
BvtČ. 31. 
Bvtč. 32 
Bvtč.33 

Bvtč. 34 
Bvtč.35 

Bytč.36 

BvtČ.37 

Byt č. 3B 
Byt č. 39 
Bvtč. 40 
Bvtč. 41. 
Bvtč.4Z 

Bvtč. 43 
Bvtč. 44 
Bvtč.45 

Bvtč. 46 
Bvtč.47 

Bytč.48 

Bvtč.4fl 

24 947.25 EUR 

2528438EUR 

31487.48 EUR 

30 086. 53 EUR 

30 27"'-83 EUR 

30401 18EUR 

3046112EUR 

3049858EUR 

31 479. 98 EUR 

3202688EUR 

3624468EUR 

36 499. 40 EUR 

36 89.6 46 EUR 

3831238EUR 

39 578. 48 EUR 

4697275EUR 

52 868. 69 EUR 

53 730.23 EUR 

5384261 EUR 

54 299. 60 EUR 

55 445.83 EUR 

23 006,91 EUR 

2464009EUR 

24 ta7. 38 EUR 

24 947.25 EUR 

25 281"_38 EUR 

31 487.48 EUR 

3008653EUR 

30 273.83 EUR 

3040118EUR 

3046112EUR 

304~58EUR 

32 026,88 EUR 

36 244. 68 EUR 

36 499. 40 EUR 

3689646EUR 

3831231/EUR 

39 578. 48 EUR 

4697275EUR 

52 868. 69 EUR 

53730.23EUR 

5384261 EUR 

54 29.9. 60 EUR 

55 445.83 EUR 

22 145.37 EUR 
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4989.45EUR 

505688EUR 

6297.50EUR 

6017.31 EUR 

6054.77EUR 

6080.24EUR 

609Z22EUR 

6099.72EUR 

6296.00EUR 

6405.38EUR 

724894EUR 

7 299.88EUR 

7379.29EUR 

766248EUR 

7915.70EUR 

939455EUR 

JO 573.74 EUR 

1074605EUR 

10768S2EUR 

10 859. 92 EUR 

11 089.17 EUR 

460138EUR 

492802EUR 

4965.48EUR 

4989,45EUR 

5056.88EUR 

6297.50EUR 

6017.31 EUR 

605477EUR 

6080.24EUR 

609222EUR 

6099.72EUR 

6296,00EUR 

6405.38EUR 

724894EUR 

7299.88EUR 

7379.29EUR 

766248EUR 

7915.70EUR 

939455EUR 

1057374EUR 

10 746. OS EUR 

10 768.52 EUR 

10 859.92 EUR 

11 089.17 EUR 

4429.07EUR 

29 936 Jll'1 

'!UR =---i 
30 341 2 • .'!UR 

37 784 9. =W.='R___, 

36103.8 EUR 

36328,5 '!UR 

36 481-f . ""ru""'"'R----1 
36 55-lJ ·=EU.::.:.'R___, 

36 598.2. E<""U""'-'R----1 

37 77H Ei=U::.:.'R___, 
38 432,); EUR 

43 493.d • Ei=U.::.:.'R___, 
43 799. .l EUR 

44 275.), EUR 

45974.6 EUR 

47 494.1 ,EUR 

56 367.J .EUR 

64 476.J' EUR 

64611.J EUR 

65 159. , E::.::U::.:.'R----1 
66 534-J' ::.::EU.::.:.'R--1 
27608. . EUR 

29 568 ·::.::EU."_,_'R----1 
29 792,4 EUR =---i 
29936' EUR 

30341, •. EUR 

37784.J EUR 

36103.1 EUR 

36 328.J .EUR 

36 481•.· EUR 

36553 ' EUR 

36598 ·.· EUR 

37775. ' EUR 

43 493,!1' EUR 

43 799. ' EUR 

44275. ' EUR 

45 974 • =:EIJJ",'R"__-1 
47494 . EUR 

56367.! EUR 

63442J'EUR 

64476.' EUR 

64611 ' EUR 

65 159. , i EUR 

66534.:1 EUR 

26574 EUR 

l: 



Svtč.SO 

Sytč.51 

Svtč. 52 
Syt_Č.53 

Byt Č. 54 

Svtč.55 

Sytč. 56 

Svtč.57 

Syté. 58 

Svtč.59 

Svtč. 60 

Srtč. 61 
Byt Č. 62 
Byt č. 63 
Syté. 64 

Byt Č. 65 

SJitč. 66 
Svtč. 67 
Syté. 68 
Bytč.69 

SYf_č. 70 

Syté. 71 
Syté. 72 

24 063.23 EUR 

24 190.59 EUR 

24 527.72 EUR 

30 693. 36 EUR 

2493976EUR 

2965951 EUR 

29741 92EUR 

29 637.03 EUR 

3201938EUR 

3619224EUR 

3641699EUR 

36 499. 40 EUR 

31 060. 45 EUR 

29 734. 43 EUR 

2947971 EUR 

38 267.43 EUR 

39 308. 78 EUR 
4587148EUR 

S447940EUR 

53 445.55 EUR 
51 557.65 EUR 

5289117EUR 

5294361 EUR 

481265EUR 

483812EUR 

4905.54EUR 

613867EUR 

4987.95EUR 

593190EUR 

5948.38EUR 

5927.41 EUR 

640388EUR 

723845EUR 

7 283.40EUR 

7 29.988EUR 

621209EUR 

5946.89EUR 

5895.94EUR 
765349EUR 

786176EUR 

9174.30EUR 
10 895.88 EUR 

10 689,11 EUR 
10311_53EUR 

10578.23EUR 

10 588.72 EUR 

28 875,~ l) . "':U.~'R -i 
29 028. U '!UR 

29 433 '6 'f:..::U'"'-'R--1 
36 832,1 J·:U.='R--1 
29 927,; 1 ':UR 

35 591 • J .'!/JR 
35 69o. ' O ':UR 

35 564,• 4 ':UR 

38423 '6fUR 

43 430,( ::;:W."''R'-----1 
43 700 1:9 EUR 

43 799. ' EUR 

37 272,, . !i=U='R--1 

35 681 .1'1 ·.Ei::;:'Uo::,;'R,__-1 
35 375.,1~ :wR 
45 920. · 1, EUR 

47 170. ; •EUR 

55045. ' EUR 
65375.' EUR 

64 134. lô6 EUR 

61 869 1'6 EUR 

63 532 l tJ E'Uo""""-'R--' 

b) kúpna cena miestnej komunlkáde bola určená dohodou zmluvných strán vo ~·:'ke 81 956 EUR s 
DPH (slovom: osemdeslatjedenlisfcdev/Jt:stop8t:deslatšest' eur s daňou z pricA · 1/ hodnoty) (z toho 
kúpna cena bez DPH predstavuje sumu 68 296,67 EUR bez DPH a 20 96 Do ' predstavuje sumu 
13 659,33 EUR), 

c) kúpna cena odstavnej plochy bola určená dohodou zmluvných strán vo výši«J ~i 756 EUR s DPH 
(slovom: trldsat:!esttlslcsedemstop/Jt:deslatšest' eur s daňou z pridanej hoc ,ty) (z toho kúpna 
cena bez DPH predstavuje sumu 30 630 EUR bez DPH a 20 96 DPH Pretl •vuje sumu 6 126 
EUR), 

d) kúpna cena spevnených pllkh bola určená dohodou zmluvných strán vo ~ ...!,e 1,- EUR s DPH 
(slovom: jedno euro s daňou z plfdanef hodnoty) (z toho kúpna cena bez t. ~l predstavuje sumu 
0,83 EUR bez DPH a 20 96 DPH predstavuje sumu 0,17 EUR), , 

e) kúpna cena vonkajŠieho osvetlenia bola určená dohodou zmluvných strán vo J.ke 1,- EUR s DPH 
(slovom: jedno euro s dal/ou z pridanej hodnoty) (z toho kúpna cena bez t. ~·predstavuje sumu 
0,83 EUR bez DPH a 20 96 DPH predstavuje sumu 0,17 EUR) 

' 
2. VyS'šle uvedené kúpne ceny, dohodnuté v f?<Xie 1 tohto článku tejto zmluvy s ~-·tre zmluvné strany 

záviJzné a konečné a nebudu sa menil'. Kupna cena za jednotlivé byty špec/Rkt • ?ná v bode 1 tohto 
ďánku tejto zmluvy nezahfňa cenu za prislúchajÚCI spoluvlastnícky podle/ na sp !lo ·čných zariadeniach 
polyfunkčného domu, ktoré nie sú jeho stavebnou súC'ast:ou, ktorými sú: eJ.. rická NN prfpojka, 
elektrická VN prfpojka, kanalizačná prfpojka, vodovodná prfpojka, rozvody dalďo~ if '(anal/zácie. 

3. Kúpna cena za spoluvlastnícky podle/ na spololných zariadeniach polyfunkčnéll ' tomu, ktoré nie sú 
jeho stavebnou súčast:ou, ktorými sú: elektrfcká NN prfpojka, elektrická VN (pojka, kanalizačná 
prfpojka, vodovodná prfpojka, rozvody datďovej kanalizácie prislúchajÚCI k 72 bJ. n) bola zmluvnými 
stranami dohodnutá vo výške 10 ODO,· EUR s DPH (slovom: desaťtisíc eu· ·· daňou z pridanej 
hodnoty) (z toho kúpna cena bez DPH predstavuje sumu 8 333,33 EUR /14 r ')PH a 20 96 DPH 
predstavuje sumu 1 666,67EUR). 

13 



4. \l)tš:ie uvedená kúpna cena dohodnutá v bode 3 tohto článku tejto zmluvy je ~ -e zmluvné strany 
záväzná a koneČná a nebude sa meniť. ' 

s. Dohodnutú kúpnu cenu Predmetu k!PY uhradf kupujúd z nasedovných finančných. ~.rojov: 
a) z finanálých prostriedkov zfskaných formou úveru zo štátneho fondu rozvoja • ~van/a (ďalej aj len 

..šFRB") i 
b) z finančných prostliedkov získaných formou dotácie z Ministerstva d 'Jf)ravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR (ďalej aj len ,.MOV a RR SR") a ' 
c) z vlastných rozpočtových prostriedkov. 

6. Kúpnu cenu Predmetu kúpy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu nasledoVI ~: 
! 
' 

a) é4si' kúpnej ceny za 72 bytov je kupujúd povinný zaplatiť predávajúcemu z ~veru poskytnutého 
ŠFRB podľa zákona č. 150/2013 z .z., é4si' z prostriedkov poskytnutých fí . V a RR SR podľa 
zák0f1d č. 443/201 o Zz. a ostatnú čast' z vlastných prostriedkov kupujúceho .lehote Ulll!denej v 
bode 7 tohto článku tejto zmluvy na základe faktúf)' vystavenej predávajúCim, 

b) kúpnu cenu za celkový spoluvlastnícky podiel na spoločnom zan'adenf polyfiJr, .57ého domu, ktrJrý 
nie je jeho stavr!bnou súčasťou (t.j. za všetky podiely prislúchajúce k jedf/Otj, .írn 72 bytom) a to 
na elektrickej NN pnpojke, elektrickej VN pr(pojke, kanaliZačnej pr(pojke, 1 fovodnej prípojke, 
rozvodoch daldovej kanaliZácie je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu lehote uvedenej v 
bode 7 tohto článku tejto zmluvy na základe faktúry vysf4venej predávajÚd ·~ a to z vlastných 
prostnedkov kupujúceho, ~~ 

c) é4si' kúpnej ceny Technickej vybavenosti a to konkrWie miestnej komunlkáa · odstavnej plochy, 
je kupujúCi povinný zaplatiť predávajúcemu z prostriedkov poskytnutých fí V a RR SR podľa 
zákona č. 443/201 O Zz. a ostatnú čast' z vlastných prostriedkov kupujúceho lehote uvedenej v 
bode 7 tohto článku tejto zmluvy na základe faktúf)' vystavenej predávajúcim, 

d) kúpnu cenu Technickej vybavenosti a to konkrétne spevnených p!&h a von~ ;fleho osvetlenia je 
kupujúd povinný zaplatiť predávajúcemu v lehote uvedenej v bode 7 tohto čA·' .ku tejto zmluvy na 
základe faktúf)' vystavenej predávajúcim, a to z vlastných prostriedkov kupujút ~o. 

7. KupujúCi sa zavlizuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu Predmetu kúpy do , · · dní od doiTJčenta 
faktúf)' vystavenej predávajúcim kupujúcemu. Kupujúci belie na vedomie a výs/ol ·~ súhlasí s tým, že 
predávajúCi vystavf a dorvčf kupujúcemu faktúf)' na úhradu kúpnej ceny Predmetu ípy. 

l 

8. Kúpnu cenu je kupujúCi povinný uhradiť na účet predávajúceho uvedený v záhlavf ~·lto zmluvy. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kúpna cena Predmetu k!PY net J.are predávajúcemu 
zaplatená v plnej výške najnesk~r do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinn ~'lf tejto zmluvy, je 
predávajúCi oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

10. zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť všetky úkony potrebné k úhrade kúpnej ~ ny Predmetu kúpy 
v plnej výške, a to vrátane úkonov potrebných k čerpaniu (poufltiu) finančných .TJstriedkov (úveru) 
poskytnutých zo ŠFRB a finančných prostriedkov (dotácie) poskytnutých z MDV a A SR v plnej výške. 

Čliínok rrr. 
Popis Predm«u kúpy 

1. Po/yfunkčný dom bol postavený na základe stavebného povolenia tľslo B/10215, fJ15 - Čj vydaného 
Mestom Prešov dňa 30.9.2015 a právoplatného dňa ................ /J skolaudoVi í dňa ............... .. 
kolaudačným rozhodnutím č. ............................. vyrfaným .................... 1' ' ................... a 
právoplatným dňiJ ................... Technlckií vybavenosť bola postavrmá na fklade stave/Jtlého 
povolenia ďslo 8/8883/2015 - MK vyrfaného Mestom Prešov dňa 09.07.2015, ~. ;vebného povolenia 
ďslo 8/10215/2015- Čj vydaného Mestom Prešov dňa 30.9.2015 a skolaudo~ ·11 dňa ................ . 
kolaudačným rozhodnutím č. ............................. vyrfaným .................... •' ' ................... a 
právoplatným dňa ................... 71eto kolaudiJČI7é rozhodnutia sú neoddeliteľnou l ' '~si' ou tejto zmluvy 
ako Prflolul č. 2. · 

2. Byty v polyfiJnkčnom dome sú zhotovené v bežnom štandarde v súlade so zákon ~'" č. 443/2010 Z z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 11 v súlade so zákonom č. 1~ ~013 z. z o štátnom 

' 
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i 
fonde rozvoja bývania. štandard vybavenia bytu tvorí Prl/ohu č. 3 tejto Zl 1 uyy, ktorá je jej 
neoddeliteľnou súť!ast'ou. · ' 

3, Súť!asťou bytov je Ich vnútomé vybavenie, a to: vnútorné rozvody elektriny, vody. ~·ep/a a kanalizácie, 
vaňa, umývadlo, záchodová misa, vodovodné batérie, kuchynská /Inka s elektrfd .m spotrebičom na 
varenie, digestor, okno resp. okná. V bytoch sa nachádzajÚ lamlnátové podlahy a v Jpeľnl a toatere sa 
nachádza keramický obklad. 

4. Príslušenstvom bytov je: kuchyňa (resp. kuchyňa je spojená s obývacou lzbo/J_ .) chodba, kúpeľňa, 
toaleta {resp. kúpeľňa spojená s toaletou) a balkón, prípadne aj !atnlk, predsieň. 

s. Spoločnými ť!asťaml po/yfunkálého domu sú ť!asti domu nevyhnutné na jeho pa ~tatu a bezpečnosť 
a sú určené na spoločné uilvanle, najmS základy domu, strecha, chodby, obvoo ··<rff múry, prleéella, 
vchody, schodištia, vodorovné nosné a lzolaá7é konšt!Vkde a zvtslé nosné konštrvlc . ~. 

6. Spololnýml zariadeniami polyfunkčného domu sú zariadenia, ktoré sú určené na ll ')O/očné uilvan/e a 
slúlia výlučne trJmuto domu, a to aj v prlpade, ak sú umiestnené mimo domu, ' to najmS výťah, 
technldcé miestnosti, spoločné televízne antény, bleskozvod, vodovodné, te~ 'JSf'lé, kdnallzačné, 
elektrldcé, telefónne ptipojky, rozvody dalďovej kanallzáde. · 

7. Po/yfiJnkčný dom nemá ptislu§enstvo. 

8. Práva k pozemku zastavanému polyfunkčným domom sú upravené podľa § 2 1! ods. S zákona č. 
182/1993 z. z. o vlastnfctve bytov a nebytových priestorov. 

čNnokiY. : 
Nildobudnutle vlllstnldceho prof1111 11 odovzd11nle Predmetu kd ~ r 

1. Vlastn/eke právo k Predmetu kúpy - k 72 bytom vrátane k nim prislúchajútJ l' spoluvfastnfdcym 
podielom na spoločných častiach a spololnýr:h .rartadenlach polyfunkčného domu· sdobudne kupujúci 
povolenfm vkladu vlastnfckeho práva do katastra nehnuteľnosti Okresným úradon. · ."re5bv, katastrálny 
odbor. Návrh na vklad vfastnfckeho práva do kdtastra nehnu~ na zákA '-' tejto zmluvy sú 
oprávnené podať zmluvné strany spoločne alebo ktorákofvek zo zmluvných strán .s 'IOStatne. Návrh na 
vklad vlastn/ekeho práva bude podaný pred zaplatenfm kúpnej ceny. 

2. Predávajúci sa zaviJzuje odovzdať kupujúcemu Predmet kúpy do ullvanla d • 180 dnf odo dňa 
nadobudnutia účinnost/ tejto zmluvy. Kupujúci je povinný prevziať od predávajúct 7 Predmet kÚpy do 
ulfvanla do 5 dnf odo dňa, kedy ho predávajúci vyzve na prevzatie Predmetu • 'py {predávajúci je 
oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie Predmetu kúpy kedykoľvek od podpi.S tejto zmluvy al do 
uplynutia lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu). O odovzdan! a prevzati Predn ·u kúpy sa vyhotoví 
písomný protoko~ ktorý podp/šu obe zmluvné strany. Protokol sa vyhotoví v dl 17 ro1111oplsoch, po 
jednom pre kaldú zmlu1111ú stranu. V pn'pade, ak sl kupujúci nesplni' svoju povinn. ť prevziať Predmet 
kúpy do 5 dni odo dňa, kedy ho predávajúci vyzve na prevzatie Predmetu kúpy~' !ebo, ak kupujúc/ v 
tejto lehote nepodpíše vyššie uvedený protokol, považuje sa Predmet kúpy za oa ,ozdaný kupujÚCemu 
do ulfvanla up/ynutfm 5 dn{ odo dňa, kedy ho predávajúd vyzval na prevzatie fJre(J etu kúpy. 

ČllnokV. 
DoniČDIIIIn/e 

1. Zmluvné strany sa dohodil, že prá1111y úkon niektOrej zm1UIII7ej strany smeruj/J f ku vzniku, zmene, 
zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu za/oleného uto zmiUYOU, alebo 
akéko/'Vek oznámenie alebo výzva, polfadavkd alebo súhlas niektorej zo zmlu1 'fch strán, ktorý sa 
bude I?Žildovar, alebo ktorý bude povolený alebo nevyhnutný na základe te) . zmlwy, mus! byt' 
plsomný {ďalej le~ Hpfsomnost'") a musf byt' doručený poštou ako doporučená Zl : ':elka alebo osobne. 
Na tento pfsomný styk (odosielanie a doručovanie) sa poul/jú adresy sfd/el oiJ 'h zmlu1111ých strán 
uvedené v záhlaví t~to zmluvy. 

2. Povinnost' zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považujf! za sp/Mnú a pfsom ~ISť sa považujf! ra 
doručenú, len ro jJ druhá zmlulll7á strana prevezme a jej prijatie potvrdi' ~ ~·!ifm vtastnoruálým 
podpisom, alebo podpisom Inej osoby oprá1111e11ej na prijímanie písomností. ; 
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3. Úllnky doručenia p{semnosti nastanú aj vtedy ak 
a) zmlwná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto zmluvy odosielať p. .'mnost', bez toho, 
aby túto zmenu drohej zmluvnej strane oznámila, a následne pošta wto p{semnc t' vriltila zmluvnej 
strane ako necloročiteľnú, a to dňom vrátenia takejto p{semnosti zmluvnej strane, a• :bo 
b) zmluvná strana prfjatte p{scmnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia pís :nnosti, alebo 
c) odosielateľovi bola zásielka vrátenil ako nedoručená, a to dlfom vriltenta nec/on 'enej zásielky. 

Článok Vl. 
Ostlltné a z~verečn4 ustllnovenla 

1. Predávajúd vyhlasuje, že: j 

a) je výlučným vlastn/kom Predmetu kúpy, a že je oprávnený túto zmluvu uz, 1rteť a disponovať 
s Predmetom kúpy, i 
b) na Predmete kúpy neviazne !ladne záloiné právo, Vf!Cilé bremeno, pt1 tfkupné prilvo ani 
zabezpečovad prevod práva (s výnimkou pn'padného záloim!ho práva alebo !rr .l ťarchy zriadenej 
v prr;spec:h MOV a RR SR a/alebo SFRB v súvislost/ s poskytnutfm dotáde z MOV a • 1 SR a/alebo úveru 
zo 9=Rs kupujúcemu a/alebo zákonného zálolného pr;! va) i 
c) Predmet kúpy- byty a TechniCká vybaVI!f10St' $pi/Jajú podmienky urt!ené záko t:m~ t. 443/2010 Z. 
z. o dotáciách na rozvoj bývania a o scdálnom bývan~ zákonom t. 150/2013 Z. ~·. o štátnom fonde 
rozvoja bývania a súvisiacimi predpismi. 

2. Kupujúd vyhlasuje, Je bol oboznámený se zmluvou o výkone správy v p. j lfunkčnom dome, 
uzatvorenou pre polyfunkčný dom a pristupuje k tejto zmluve. ' 

3. Kupujúd potvrdzuje, že uzavrel se ŠFRB Zmluvu o úvere čisto ............... , p dmetom ktorej je 
poskytnutie úvero kupujúcemu na úhradu kúpnej ceny nájOmných bytov a zároVI!l ' te uzavrel s MOV 
a RR SR Zmluvu t. ................. o poskytnut! dotáde na obsmranle nájomných byte · ktorej predmetom 
je poskytnutie dotácie kupujúcemu na úhradu kúpnej ceny 72 bytov a zároveň s tí 'V a RR SR Zmluvu 
t. ................. o poskytnut! dotácie na obstaranie technickej vybavenosti, kl .-ej predmetom je 
poskytnutie dotácie kupuJúcemu na úhradu kúpnej ceny miestnej komuntklcle , odst.Jvne} plochy. 
Kupujúci preh/asuje, te vy§šte uvedené zmluvy sú ku dňu podpisu tejto zmluvy rta re platné a účinné. 
Kupu}úd sa zav/Jzuje zdržať sa úkonov, ktoré by viedli alebo mohli viesť k zmene· . ukončeniu alebo k 
poruJentu vy§šte uvedených zmlúv alebo k neposkytnutlu finančných pros~ ,1dkov na základe 
predmetných zmlúv a zároveň sa zav/Jzuje uskutočniť ~ úkony /]OildNI • .• k čerpaniu týchto 
finančných prostriedkov vrátane zriadenia zillotného práva v prospech ŠFRB all i'bo MOV a RR SR 
alebo zriadenia Iného spdsobu zabezpeČenia zilv.!Jzkov kupujúceho voči týmto $ · _)jektom. V pripade 
poruJenta predchádzajúcej vety tohto bodu zo strany kupujúceho, je predávajúa 'f}rávnený od tejto 
zmluvy odstúpiť a kupujld je zároveň poVInný nahradiť predávajúcemu všetku škc ~, ktorá v súVislosti 
s tým predávajúcemu vznikne. 

4. Kupujúci súhlaSI· s tý"!t_ aby predilvajúd zriadil k nájomným bytom záloiné Pf! l'·· .. J (prípadne aj inú 
ťarchu) v prospech SFRB v súVislosti se zabezpe(enfm úvero poskytnutého _g ;~B kupujúcemu na 
financovanie kúpnej ceny 72 bytov a tJe1 zilloiné právo v prospech MOV a RR SR 1 'úvtslostl s dotáciou 
poskytnutou kupujúcemu na nnancovanle kúpnej ceny 72 bytov, a aby predávaJ • i uskutočnil ~ 
úkony {!Otre.bné k zriadeniu a vzniku vyššie uvedeného záložného práva, a to vrát:JJ ·~ uzavret/a zálolnej 
zmluvy se ŠFRB a s MOV a RR SR, ktorou zriadi k nájomným bytom zilložné prátA ~l podania návrhu na 
vklad zátotného práva do katastra nehnutel'nostl a pod. 

5. Zmluvné strany sa dohod/~ Je ukonďť túto zmluvu Je moiné Iba písomnou dohfJ ~·,u zmluvných strán 
alebo odstúpenfm od zmluvy z d8vodov v nej výslovne uvedených (s výnimkou, aA )olnosť odstúpenia 
od tejto zmluvy alebo Iného ukončenia tejto zmluvy umo/ňuje kogentné us · ··wvenle vfeobecne 
záv/Jzného právncmo predpisu, od ktorého sa zmluvné strany nemôiu odchýliť ani · • dohodou vylúď l'). 

6. nfto zmluva je vyhotovenil v šlesUch (6} vyhotoveniach, z ktorých jedno i ')'hotovenie obdrž! 
predilvajld, trt vyhotovenia obdrží kupu}úcl a dve vyhotovenia sa poutljJ pre 1 qreby katastrálneho 
konania. 

i 
7. Túto zmlwu je možné meniť a ctop/ň8ť len na základe pfsomných dodatkov, m ~ tmýr:h sa dohodnú 

a podpfšu Ich obe zmluvné strany. · 
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8. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nas/edujúdm po dni jej zverejnenia. 

9. Ak akékoľvek ustanovenie tejto zmlwy bude vyhlásené za neplatné alebo neuplatn1l· oJ'né na pr/slušnom 
súde Slovenskej republiky, takéto vyhlásenie nebUde mať vplyv na platnost · účinnosť a/alebo 
uplab71tefn06ť ďalších ustanoveni tejto zmlwy a zmluvné strany Sil zav3zujú v 7pade potreby ho 
nahradiť prfslušným platným ustanovenfm. 

1 O. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sl túto zmluvu preč{ta/1 a jej obsahu pol'r)l ~ne/i, le prejav Ich 
vôle je slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný, le zmluvná voľnosť zmluvných strá ' nie je obmedzená, 
tento právny úkon je urobený v predpÍSilnej fonne a na znak súhlasu s obsahom ~ ' !11 zmluvy zmluvné 
strany túto zmluvu vlasb70tvčne podpisujú. 

' 
11. Nadobudnutie Predmetu kúpy a uzatvcnnle tejto zmlwy schválilo mestské zastup~ ~~ Mesta Prešov 

uznesenfm č. ............... zo dňa .................... · 

Zoznam prlloh: 

Prllohll č. 1. - Situačný nákres Technickej vybavenosti 
Prilohll č. 2 - Kolaudačné rozhodnutie č. ...................... , Kolaudačné rozhodnutie ~ .................... .. 
Prilohll č. 3 - Šl4ndarri vybavenia bytu" •. 
Prlloh11 č. 4 • Prepočet výšky dotáde z MOV a RR SR a úveru zo ŠFRB na jednotll'4~: byty 
Prlloha č. 5- Dokumentäcia, z ktorej je zrejmé poloha a plocha bytu a nel !ového priestoru 
v polyfunkčnom dome, spoločných časti domu a spoločných zariadeni dom a prlsluienstva. 
Prflohll č. S - Situačné pläny jednotlivých poschodl domu s vyznačenlm je ·1otlivých bytov a 
nebytových priestorov v dome, ich člsiel a identifikäcia pozemku. ' 

Člénokiii. 
Dohoda o kúpnej cene a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene nasledovne: 

a) kúpna cena 72 bytov v celkovej ~ke 3 129 481,93,-EUR i., DPH (slovom: 
trimlllónystodvadsaťdeväťtlsfdtyristoosemdeslatjeden eur a deväťdeslatb'l oen« ~s daňou z pridanej 
hodnoty) (z tohO kúpna cena Predmetu kúpy bez DPH predstavuje sumu 2 6 ~· 901,61,- EUR bez 
DPH a 20 % DPH predstavuje sumu 521 580,32,-EUR), pričom uvedená kúpna na bola zmluvnými 
stranami určená ako súčin súčtu podlahovej plochy všetkých bytov, ktoré tvol :Predmet kúpy, tj. 
3481,07 m2 a oeny za 1 m2 podlahovej plochy bytu vo ~ke 899,-EUR/1 m~ : DPH. Kúpna cena 
za jednotlivé byty je rozpočltaná nasledovne: 

Chyba l Ne platni! prepojenie. 
b) kúpna cena miestnej komunlkáde bola určená dohodou zmluvných strán vo' ~;ke 81 956 EUR s 

DPH (slovom: osemdeslatjedentlslcdeväťstoplťdeslat§esť eur s dailou z pridi :j hodnoty) (z toho 
kúpna cena bez DPH predstavuje sumu 68 296,67 EUR bez DPH a 20 % DPH '~stavuje sumu 13 
659,33 EUR), 

c) kúpna cena odstavnej plochy bola určená dohodou zmluvných strán vo výške ~j 756 EUR s DPH 
(slovom: tridsaťšesťtlsicsedemstopäťdeslat§esť eur s daňou z pridanej ho4 n ,ty) (z toho kúpna 
cena bez DPH predstavuje sumu 30 630 EUR bez DPH a 20 % DPH pred , Nuje sumu 6 126 
EUR), 

d) kúpna cena spevnených plôch bola určená dohodou zmluvných strán vo v; ~e 1,- EUR s DPH 
(slovom: jedno euro s daňou z pridanej hodnoty) (z toho kúpna cena bez C >fi predstavuje sumu 
0,83 EUR bez DPH a 20% DPH predstavuje sumu 0,17 EUR), 

e) kúpna cena vonkaj~eho osvetlenia bola určená dohodou zmluvných strán vo ' ý~.ke 1,· EUR s DPH 
(slovom: jedno euro s daňou z pridanej hodnoty) (z toho kúpna cena bez C Pl predstavuje sumu 
0,83 EUR bez DPH a 20 % DPH predstavuje sumu O, 17 EUR). ' 
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2. Vyššie uvedená kúpna cena špecifikovaná v bode 1 tohto článku tejto zmluvy je {re zmluvné strany 
záväzná a konečná a nebude sa meniť. Vyššie uvedená kúpna cena špeciflkova ]á v bode 1 tohto 
článku tejto zmluvy za jednotlivé byty nezahŕňa cenu za prlslúchajúd spolu~ stnícky podiel na 
spoločných zariadeniach Polyfunkčného domu, ktoré nie sú jeho stavebnou súča 'ou (elektrická NN 
prípojka, elektrická VN prípojka, kanalizačná prípojka, vodovodná prlpojka, · 'OZVOdy dažďovej 
kanallzáde). 

3. Kúpna cena za spoluvlastnícky podiel na spoločných zariadeniach Polyfunkčného lomu, ktoré nie sú 
jeho stavebnou súčasťou, ktorými sú: elektrická NN prípojka, elektrická VN p )ojka, kanalizačná 
prlpojka, vodovodná prípojka, n=ody dažďovej kanallzáde prlslúchajúd k 72 b~ m bola zmluvnými 
stranami dohodnutá vo výške 10 000,- EUR s DPH {slovom: desaťtisíc eur ~·daňou z pridanej 
hodnoty) (z toho kúpna cena bez DPH predstawje sumu 8 333,33 EUR bez i •PH a 20 % DPH 
predstawje sumu 1 666,67 EUR). 

4. V~ie uvedená kúpna cena dohodnutá v bode 3 tohto článku tejto zmluvy je 1 re zmluvné strany 
záväzná a konečná a nebude sa meniť. 

5. Dohodnutú kúpnu cenu uhradí budúd kupujúd z nasledovných finančných zdrojov: 
a) z finančných prostriedkov získaných formou úveru zo ŠFRB 
b) z finančných prostriedkov získaných formou dotácie z MDV a RR SR a 
c) z vlastných rozpočtových prostliedkov, 

6. Kúpnu cenu sa budúd kupuj úd zaväzuje zaplatiť budúcemu predávajúcemu nasled >'l ne: 

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

poskytnutého ŠFRB podľa zákona č. 150/2013 Z .z., časť z prostriedkov po$. ;tnutých MOV a RR 
SR podra zákona č. 443/2010 Z.z. a ostatnú časť z vlastných prostriedkov b 1 ';úceho kupujúceho 
v lehote uvedenej v bode 7 tohto článku tejto zmluvy na základe faktúry ·(Stavenej budúdm 
predávajúdm, :. 

b} kúpnu cenu za celkový spoluvlastnícky podiel na spoločnom zariadení Polyfut ~·~ného domu, ktorý 
nie je jeho stavebnou súčasťou (t.j. za Weti<y podiely prislúchajúce k jednotl 'm 72 bytom) o to 
na elektrickej NN prípojke, elektrickej VN prípojke, kanalizačnej prípojke, dovodnej prlpojke 
a rozvodoch dažďovej kanallzáde je budúd kupujúd povinný zaplatiť budúce 1 predávajúcemu v 
lehote uvedenej v bode 7 tohto článku tejto zmluvy na základe faktúry li !stavenej budúdm 
predávajúdm, a to z vlastných prostriedkov budúceho kupujúceho, 

c) časť kúpnej ceny Technickej vybavenosti a to konkrétne miestnej komunlkád4 ~· ,x:lstavnej plochy je 
bud úd kupujúd povinný zaplatiť budúcemu predávajúcemu z prostriedkov pa· ,ttnutých MOV a RR 
SR podľa zákona č. 443/2010 Z.z. a ostatnú časť z vlastných prostliedkov bu l ceho kupujúceho v 
lehote uvedenej v bode 7 tohto článku tejto zmluvy na základe faktúry /stavenej budúdm 
predávajúcim, , 

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

7. Budúd kupujúd sa zaväzuje zaplatiť budúcemu predávajúcemu kúpnu cenu da 3;,1 dní od doručenia 
faktúry vystavenej budúdm predávajúdm budúcemu kupujúcemu. Budúd kupuj j~ berle na vedomie 
a výslovne súhlasí s tým, že budúci predávajúci vystav! a doruči budúcemu ku :nl lúcemu faktúry na 
úhradu kúpnej ceny. · 

8. Kúpnu cenu je budúci kupujúd povinný uhradiť na účet budúceho predávajúce lti uvedený v záhlaví 
tejto zmluvy. 

' 9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kúpna cena nebude budúcemu predl. 11il .• úcemu zaplatená v 
plnej výške najneskôr do 6 meslaoov odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpr !!j .f zmluvy, je bud úd 
predávajúd oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. 

Čl6nokiV. 
Ostatné ustanovenia 
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1. Budúd kupujúci sa zaväzuje po uzatvorení tejto zmluvy v najbližšom možnom te1 ! 1íne určenom pre 
podávanie žladostf o poskytnutie úveru zo ŠFRB a dotáde z MOV a RR SR na kúp ~ nájomným bytov 
(najneskôr ~k do 15.02.2016) podať riadne a včas úplné žiadosti o poskytnutie: 
a) dotáde z MOV a RR SR na kúpu všetkým 72 nájomným bytov vo vý!ke dotáde 1 O o/o z dohodnutej 

kúpnej ceny, . 
b) úveru zo ŠFRB na kúpu v!etkých 72 nájomných bytov vo výške úveru 60 % z i lohodnutej kúpnej 

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

miestnej komunlkáde, 
odstavnej plochy. 

2. Budúd predávajúd sa zaväzuje pre budúceho kupujúceho spracovať riadne, včas a l·. súlade s platnými 
právnymi predpismi žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania . žiadosť o dotádu 
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvOja SR na kúpu nájomným lytov a ted1nlckej 
vybavenosti (miestnej komunlkáde a odstavnej plochy) prislúmajúcej k nájo ,ným bytom. Bez 
zbytočného odkladu po sd1válení ~ uvedeným žiadosti sa budúd kupujúc l zaväzuje uzavrieť 
s MOV a RR SR zmluvu o poskytnutí dotácie na kúpu v!etkým nájomným byto' 1.1 so ŠFRB zmluvu 
o poskytnutí úveru na kúpu všetkých nájomným bytov, s MOV a RR SR zmluvu o p ~ikytnutí dotáde na 
kúpu miestnej komunlkáde a odstavnej plochy. Po uzatvorení prislu!ným zmlúv s ~IN a RR SR a ŠFRB 
v zmysle tohto článku tejto zmluvy sa bud úd kupujúci zaväzuje zdržať sa úkonov, ,oré by mohli viesť 
k zmene alebo k zániku uzatvorených zmlúv alebo k obmedzeniu výšky prlznanej .iltácle z MOV a RR 
SR a/alebo úveru zo ŠFRB alebo k neposkytnutlu finančným prostriedkov na Zl Jade predmetným 
zmlúv a zároveň sa zaväzuje riadne a včas sl splniť v!etky záväzky a povinno l, ktoré mu budú 
vyplývať z vy~le uvedeným zmlúv. 

3. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú vzájomne sl poskytnúť maximálnu možnú ! l.~nnosť pre riadne 
uzatvorenie Kúpnej zmluvy a pre podanie žiadostí o poskytnutie dotáde a žia ~ )Stl o poskytnutie 
podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania budúdm kupujúcim. 

4. Závazok zmluvn9ch strán uzatvoriť Kúpnu zmluvu je viazaný na poskytnutia tiotácie budúcemu 
kupujúcemu podra zákona č. 443/2010 z. z. a/alebo na poskytnutie podpory zo Štl ~'1eho 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;~ augusta druhého 
kalendárneho roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bude budúcemu kupujúcem 1 i:lOskytnutá dotáda 
podra zákona č. 443/2010 z. z. alebo podpora podra zákona č. 150/2013 Z. z. 

6. Polyfunkčný dom, resp. 72 bytov a Ted1nldkú vybavenosť sa budúci predávajúd ~wäzuje zrealizovať 
v súlade s povolenia ml stavebného úradu - Mesta Prešov, ktoré sú uvedené v čl if ku I. tejto zmluvy 
alebo v znení Ich prípadných zmien a dodatkov. Budúd kupujúd súhlasí so !j 1enou stavebných 
povolení, ak sa nezmení podstata dohody zmluvných strán. 

7. FlnanaJjúcou ln!titúdou sa na účely tejto zmluvy rozumie Ministerstvo d ~ ravy, výstavby a 
regionálneho rozvOja Slovenskej republiky, ako aj Štátny fond rozvoja bývania. 

8. Budúci predávajúd sa zaväzuje, že umožní budúcemu kupujúcemu, flnancujúdm llf,cltúciám alebo nimi 
povereným osobám kedykorvek nahliadnutie do prOjektovej dokumentáde a prehll IC ku staveniska. 

9. Prípadné zmeny materiálov alebo ted1nlckých riekni, ktorými v!ak nedôjde <i podstatnej zmene 
projektového ridenla, podliehajú sd1válenlu budúdm kupujúdm, financ~ ~:ou ln!titúclou a 
súhlasnému stanovisku spracovateľa projektu stavby, alebo Inej osoby oprávn ~j.ej na spracovanie 
projektov stavieb. Takto odsúhlasená zmena nesmie zvýšiť kúpnu cenu stavt y; zhorilť technické 
parametre stavby a jednotlivým konfuukčných prvkov. 

10. Budúd predávajúd sa zaväzuje Informovať budúceho kupujúceho o skolaudovaní •d yfunkčného domu, 
resp. 72 bytov a Ted1nldkej vybavenosti. 

11. Budúd predávajúci sa zaväzuje uzavrieť na základe žiadosti budúceho kupujúce 1~ s MOV a RR SR a 
ŠFRB zmluvu o zriadení záložného práva k 72 bytom (pripadne zmluvu o Inej rom elzaťaženla 72 bytov 
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a uskutočniť iné s tým spojené úkony) v prípade, ak to bude potrebné pre poskytn1 ~ e vyššie uvedenej 
finančnej podpory budúcemu kupujúcemu. 

12. Budúd kupujúd poskytne budúcemu predávajúcemu všetku súčinnosť potrel n ú pre prestavbu 
a dostavbu Budovy na Polyfunkčný dom a jeJ právoplatné skolaudovanie. Budúd k ~·.~ujúcl sa zaväzuje 
poskytnúť všetku súčinnosť k získaniu dotáde z MOV a RR SR a úveru zo ŠFRB na l 'ancovanle kúpnej 
ceny 72 bytov, miestnej komunikáde a odstavnej plochy k poskytnutiu predn · .tných finančných 
prostriedkov, k uzavretiu Kúpnej zmluvy a k úhrade dohodnutej kúpnej ceny budúo rl1u predávajúcemu 
v plnej dohodnutej výške. 

13. Budúd kupujúd je povinný zabezpečiť a umožniť budúcemu predávajúce ~ J (vrátane Jeho 
zamestnancov, zmluvných partnerov a pod.) neobmedzené a nerušené užívanie l ~ •. zemkov, prístup k 
Pozemkom a prístup k potrebným Inžinierskym sieťam vo vlastníctve budúceho kupltJceho (vrátane Ich 
užívania). V prípade, ak bud úd kupujúd napriek predchádzajúcemu u po ~meni u budúceho 
predávajúceho neposkytne riadne a včas potrebnú súčinnosť podra bodu 12 tohto ~:ánku tejto zmluvy 
a/alebo nezabezpečí alebo neumožní budúcemu predávajúcemu vyššie spomínané ~ Eívanle Pozemkov, 
prístup k Pozemkom at alebo prístupu k potrebným Inžinierskym sieťam, je ~ udúd predávajúd 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s tým, že budúd kupujúci je povinný 1J hradiť budúcemu 
predávajúcemu všetku !kodu vrátane ušiého zisku. 

Čl6nok V. 
Vyhlásenia a osobitné úväzky zmluvných str6n 

1. Budúd kupujúd sa zaväzuje zdržať konania, ktorým by vedome znemožnil odkúpe 1 l 72 bytov a/alebo 
Technickej vybavenosti a/alebo uhradenie dohodnutej kúpnej ceny budúcemu p..- ;vaJúcemu a/alebo 
zfskanle požadovaného úveru zo ŠFRB a/alebo dotáde z MOV a RR SR v súvislt J s odkúpením 72 
bytov a Technickej vybavenosti. Budúd kupujúd sa zároveň zaväzuje zdržať ak· ;hkorvek právnych 
úkonov, ktoré by mali alebo mohli mať za následok zmenu vlastníckeho práva k Po ! :mkom z budúceho 
kupujúceho na Inú osobu ako na budliceho predávajllceho atalebo akékorvek · ,:aženle Pozemkov 
{napr. vecným bremenom, nájmom, záložným právom a 1.) v prospech Inej osoby 1 o osoby budúceho 
predávajúceho. za konanie podra prvej a druhej Vf!r!( tohto bodu sa nepovažuje pn )d, kedy povinnosť 
uskutočniť určitý úkon alebo prijať určité rozhodnutie vyplýva budúcemu kupujt •mu zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov alebo z právoplatného a vykonaterného rozhodnu l súdu alebo iného 
orgánu verejnej mod resp. verejnej správy alebo na takéto konanie dá pnedchád2 1 icl pfsomný súhlas 
budúd predávajlid. 

2. Budúd predávajúd sa zaväzuje, že počas trvania tejto zmluvy bez súhlasu bi 14,jceho kupujúceho 
neprevedle Budovu, resp. 72 bytov ani Ich časť do vlastníctva Inej osoby, neuzat ·!ie nájomnú zmluvu 
k Budove, resp. 72 bytom a ani nezaťaží Budovu, resp. 72 bytov. Za konanie ~ldra prvej vety sa 
nepovažuje prípad zriadenia záložného práva (prípadne Iného spôsobu zaťaženia) k~n bytom resp. Ich 
časti v prospech MOV a RR SR a ŠFRB v súvislosti s poskytnutlm finančných Pl'l rledkov budúcemu 
kupujúcemu na kúpu 72 bytov ako ani prípad, kedy povinnosť uskutočniť urči ::, úkon alebo prijať 
určité rozhodnutie vyplýva budúcemu predávajúcemu zo všeobiecne záväzných ~ rávnych predpisov 
alebo z právoplatného a vykonaterného rozhodnutia súdu alebo Iného orgánu '<i !rejnej mod resp. 
verejnej správy alebo na takéto konanie dá písomný súhlas budúd predávajúd. 

Článok Vl. 
Trvanie a únik zmluvy 

1. Táto zmluva zaniká až dňom úplného splnenia ~ch záväzkov zmluvných strár li!Plývajúdch z tejto 
zmluvy. Pred týmto dňom môže táto zmluva zaniknúť Iba písomnou dohodou Zl ,. tvných strán alebo 
odstúpenfm od tejto zmluvy podra bodu 2 a 3 tohto článku tejto zmluvy. 

2. Budúd predávajúd je oprávnený písomne odstliplť od tejto zmluvy v prípade, ak: 
a) budúd kupujúd napriek výzve uskutočnenej budúdm predávajÚdm podľa ~ áj1ku II. bod 2 tejto 

zmluvy neuzavrie Kúpnu zmluvu ani v dodatočnej 30 dňovej lehote počitart ~i odo dňa uplynutia 
lehoty dohodnutej v článku II. bod l tejto zmluvy pre uzatvorenie Kúpnej zml ~~~ 

b) budúci kupujúd neuzavrle zmluvu o poskytnut! dotáde z MOV a RR SR ataleblo mluvu o poskytnut! 
úveru zo ŠFRB v súvislosti s kúpou nájomných bytov a/alebo Technickej • ·<~Venostl: miestnej 
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komunikáde a odstavnej plochy za podmienok uvedených v článku IV. bo j l tejto zmluvy 
najneskôr do 31.08.2017, 

c) dôjde k ukončeniu zmluvy o poskytnutí dotácie z MOV a RR SR, ktorú uzatv ,rf budúci kupujúd 
v súvislosti s odkúpením nájomných bytov a/alebo Technickej vybavenosti: m ,stnej komunlkáde 
a odstavnej plochy a/alebo dôjde k ukončeniu zmluvy o poskytnut! úveru zo ! RB, ktorú uzatvorí 
budúd kupujúci v súvislosti s odkúpenfm nájomných bytov a/alebo dôjde k z '1ene predmetných 
zmlúv tak, že táto zmena bude mať dopad na túto zmluvu, 

d) budúd kupujúd poru!f svoju povinnosť vyplývajúcu mu z článku IV. bod l, a 13 tejto zmluvy 
a/alebo z článku V. bod l tejto zmluvy a uvedené porušenie neodstráni ani 1 dodatočnej lehote 
určenej v písomnej výzve budúceho predávajúceho doručenej budúcemu kupuj l:emu. 

e) budúd kupujúd nezfska dotádu z Ministerstva dopravy, výstavby a region ,neho rozvoja SR, 
a/alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov (resp. uveden; i dotáda alebo úver 
mu nebudú priznané) ani do 31.12.2016. 

3. Budúd kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prfpade, ak: 
a) budúd predávajúd napnek výzve uskutočnenej budúdm kupujúdm podľa čli ~ku II. bod 3 tejto 

zmluvy neuzavrie Kúpnu zmluvu ani v dodatočnej lehote 30 dni počltanej odo ' l \a uplynutia lehoty 
dohodnutej v článku 11. bod l tejto zmluvy pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy, 

b) budúd predávajúd nedodrž[ lehoty stanovené v článku l bod 8 tejto zmluvy ar '" náhradnej lehote 
do 31.7.2018, 

c) budúcemu predávajúcemu nebude vydané právoplatné kolaudačné rozhod 1 Jtie najneskôr do 
31.7.2018, 

d) budúd kupujúd nezíska dotádu z Ministerstva dopravy, výstavby a region t,neho rozvoja SR, 
a/alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov (resp. uveden i dotáda alebo úver 
mu nebudú priznané) ani do 31.12.2016. 

4. Odstúpenie od zmluvy musi byť uskutočnené písomnou formou a musf byť dorul! "''é druhej zmluvnej 
strane v súlade s touto zmluvou. 

S. Zmluvné strany sa dohodli, že v prlpade, ak pri poru!ení zilväzku druhej zmlu 1:eJ strany uzavriet' 
Kúpnu zmluvu nevyužijú právo odstúpiť od tejto zmluvy podľa bodu 2 pfsm. a) ~•ebo podra bodu 3 
pfsm. a) tohto článku tejto zmluvy, je tá zmluvná strana, ktorá v súlade s touto zn ~IVOU vyzvala druhú 
zmluvnú stranu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy a za podmienky, že druhá zmluvná ~;,'ana porušila svoju 
povinnosť uzavrieť Kúpnu zmluvu, oprávnená v súlade s § 290 ods. 2 Obi ~odného zákon nika 
požadovať, aby obsah Kúpnej zmluvy ur~ll súd a zároveň môže požadovať náhra l- škody spôsoboeneJ 
jej poru§enim záväzku druhej zmluvnej strany uzavrieť Kúpnu zmluvu. 

Článok VIl. 
Doručovanie 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej zmluvnej strany smerujú! ~l ',ku vzniku, zmene, 
zániku práv a povinnosti alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného ,,Jto zmluvou, alebo 
akékorvek oznámenie alebo výzva, požiadavka alebo súhlas niektorej zo zmlu\j 1 ch strán, ktorý sa 
bude vyžadovať, alebo ktorý bude povolený alebo nevyhnutný na základe teJ~' zmluvy, musi byť 
pfsomn'l (ďalej len ,.písomnosť'') a musi byť doručen-l po!tou ako doporučená sf~lka alebo osobne. 
Na tento pisomný styk (odosielanie a doru~nle) sa použijú adresy sidlel ob M11 zmluvných strán 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

2. Povinnosť zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a pfsom l(sť sa považuje za 
doručenú, len čo ju druhá zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrd[ s rd Jim vlastnoručným 
podpisom, alebo podpisom Inej osoby oprávnenej na prijímanie písomnosti. 

3. Účinky doručenia pfsomnostl nastanú aj vtedy ak 
a) zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podra tejto zmluvy odosielať 'lt;omnosť, bez toho, 

aby túto zmenu druhej zmluvnej strane oznámila, a následne pošta tú q písomnosť vrátila 
zmluvnej strane ako nedoručlternú, a to dňom vrátenia takejto písomnosti zm ~':nej strane, alebo 

b) zmluvná strana prijatie pfsomnostl odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia p : mnosti, alebo 
c) odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dllom vrátenia nedc ~nej zásielky. 

Čl. VIII. 
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Zhei'Kn6 ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopfllať len na základe pfsomných dodatkov, na kl!>l ~ch sa dohodnú a 
podpgu Ich obe zmluvné strany. 

2. Ak akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude vyhlásené za neplatné alebo neuplatn i~ rné na príslušnom 
súde Slovenskej republiky, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na platnosti. , účinnosť a/alebo 
uplatnlternosť ďalších ustanoveni tejto zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú v !p fpade potreby ho 
nahradiť príslušným platným ustanovením. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotc 11> !nie obdrží budúd 
predávajúd a S vyhotovení obdrži budúd kupujúd. 

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

s. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisanla obidvoma zmluvnými strana nl a účinnosť dňom 
nasledujúdm po dni jej zverejnenia. 

6. Uzatvorenie tejto zmluvy schválilo mestské zastupiteľstvo Mesta Prešov uznesen íl 1 · ~. .. .... ..... zo dňa 

7. Pozemok zastavaný Polyfunkčným domom ani priľahlý pozemok nie je predmetom PI evodu. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že Ich zmluvná vernosť nie je obmedzená, že sl túto zt,Juvu prečltall, jej 
obsahu porozumeli, že túto zmluvu uzavreli dobrovoľne, bez nátlaku, nie v 1 !l·;nl a ani za Inak 
nevýhodných podmienok a že znenie tejto zmluvy vyjadruje Ich skutočnú, slobo< nl a vážnu vôru na 
dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 • štandard vybavenia bytov 
Príloha č. 2 - Prepočet výšky dotáde z MOV a RR SR a úveru zo ŠFRB na jednotil ,. byty 
Prlloha č. 3 - Dokumentácia, z ktorej je zrejmá poloha a plocha bytu a ne J.lového priestoru 
v polyfunkčnom dome, spoločných časti domu a spoloOných zariadeni don ·~a prlslušenstva. 
Príloha č. 4 - Situačné plány jednomvých poschodl domu s vyznaeenlm i• d1otllvých bytov a 
nebytových priestorov v dome, ich člslel a identifikácia pozemku. 
Prlloha č. s - Situačný nákres technickej vybavenosti 

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

Budúd pred6vajúd: Budúd kupujúci: 

............................................... ................................................. 
Matv Prwiov , 

Ing. Andrea Turčanov6, prlnúot wf a mesta 
GMT development, s.r.o. 

Ing. arch. Slavomlr Gmltter, konateľ 
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