
ZMLUVA 
O PREVODE VLASTNÍCTVA DRUŽSTEVNÉHO BYTU A MESTSKÉHO POZEMKU 

uzavretá podl'a zákona č. 42/1 992 Zb. o úprave majetkových vzťa hov a vysporiadaní ná rokov v 
družstvách v znení neskorších predpisov a zákona č . 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov 

DYTOVÉ DRUŽSTVO ZLATÉ MORA VCE, Hviezdos la vova 40/A 
štatutárny orgán: Ing. Mária Šabová, 

Alžbeta Šútorovú, 
IČO: 36526017 

predseda predsta venstva 
č l en predsta venstva 

bankové spojen ie: SLS P, a. s., Zlflté Moravce, č. ú. 0230092377/0900 
a 
MESTO ZLATÉ MORAVCE, l.n1ája 2 
Zastúpené lng. Petrom Lednárom, CSc, r. Lednár, primátorom mesta 
I ČO: 00308676 
bankové spojenie : VÚD, exp. Zlaté Moravce, č.ú. 33422-1 62/0200 
(ďa lej ako predávajúci) 
a 
č l en (spo loční členov ia družstva) 
ti tu l: 
meno: 
nar. 
rodné čís l o: 

manžel/ka: 
titul: 
meno: 
nar. 
rodné čís l o: 

LADISLAV 

PRI SKA 

(ďa lej ako nadobúclate l') 
sa dohod li na uzavretí tejto zm lu vy: 

priezvisko: VALACII 
rodné priezvisko: 
bytom: 

priezv isko: VALAC ~LOV Á 
rodné priezv isko : 
bytom: · 

Č l. l 
Predmet zmlu vv 

l . Bytové družstvo, Zlaté Morm:ce, je pod ielovým spolu:lastníkorn bytového domu v meste : ZLAT~ 
MORAVCE, Bytový dom je zapísaný v kata stri 
nehnutel'ností Nitra, správa katastra Zlaté Moravce, na LV č. pre obec Zlaté Moravec, 
kat(]Strá lne územ ie Zlaté Moravce. 

Mesto Zlaté Moravce je pod ielovým spoluv lastníkom pozemku, neh nu te ľnost i katastrá lne územ ie 
Zla té Moravce. zapísaná v LV č. ·--- registra "C'', ako parc.č . 11 52/3 za st. pi. vo výmere 396 
m2

, parc. č. 11 52/4 zast. pi. vo vý·mere 19tl m2 a parc.č . 11 52/5 vo vý mere 594 rn 2
, na ktorých sroj í 

dom č.súp. 2004, ktorého spoluvlastníkom j e BD Zl. Moravce. 
2. Predmetom prevodu vlastníctva podl'a tejto zm luvy je prevod: 

a) vlastníctva bytu č. 10 na 5. podlaží s pivnicou č. 109, bytového domu č. SLip. 2004 na ul. 
, v obci Zlaté Moravce, kat. územi e Zlaté Moravce 

v podiele !l l. 
b) spo luvlastníckeho podielu na spoločn)'c h častiach a spo l očných zariaden iach domu, 

uvedenÝch v č l. 3 vo vel'kosti 785 7/77 4 r l 8 
c) spo lu v l~~stn íckeho pod ielu 7857/774 118 k pozem kom parce la č. 1152/3 o v)'mere 396 111

2
, 

parcela č . 11 52/4 o výmere 39tl m2
, parcela č. 11 52/5 o výmere 594 111

2
, druh pozemku: 

zast. ploc ha čo je výmera 14,04 m2
• 

J . Prev<ldzajlici Bytové družstvo Zlaté Moravec a Mesto Zlaté Moravec predávajú a nadobúdatelia 
Lad is lav Va lach a Pri ska Va lachová kupujú nehnutel'nosti uvedené v čl. l zm luvy . Nadobúdatelia 
nadobúdajú tieto nehnutcrnosti do bezpodielového spo luvlastníctva manželov v podie le I/ l. 
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Čl.2 
Popis a rozsah predmetu vlastníctva 

l. Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyi'ía, predsieií, kúpel'iía, 
WC, lóggia a pivnica č. 109. 

2. Celková výmera podlahovej plochy bytu (bez plochy balkónu a lóggie)je 78,57 m2
• 

J. Vybavením bytu je všetka jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, plynu, ústredného 
kúrenia, elektroinštalácie, kanalizácie), okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné 

užívanie, poštová schránka , zvonček, domáci telefón . 
4. V l astn íctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva, je ohraničené vstupným i dverami do bytu 

a do príslušenstva, umiestneného mi mo byt, vrátane zárubní a hlavným i uzavieracími venti Im i 
prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt. 

Čl.3 
Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu 

l. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. 
2. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchody. 

schodištia, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. 
3. Spoločnými zariadeniami domu sú: výťah, 4 kočikáme, IO sušiarní, STA, bleskozvod, komín, 

vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, a to aj v prípade, ak 
sú umiestnené mimo domu a s lúžia v)>lučne tomuto domu. 

Čl . 4 
Technický stav domu a bytu 

l. Prevádzajúci v prvom rade prehlasuje, že nie sú mu známe také chyby a poškodenia bytu a jeho 
vybavenia, spo ločných častí , zariadení domu, na ktoré by mal nadobúdatel'a osobitne upozorniť. 

2. Nadobúdatelia vyhlasujú, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámili so stavom bytu a jeho 
vybavenia, a so stavom spoločných častí, zariadení domu a v tomto stave ho preberá . 

Č l.5 
Úprava práv k pozemku 

l. Z dôvodu úpravy práv k pozemku zastavaného obytn)'m domom predávajúci - Mesto Zlaté 
Moravce-odpredáva kupujúcim do vlastníctva pozemok v podiele uvedenom v č l. l, odst. 2, písm. 
c). 
Spoluvlastnícky podiel na pozemku u bytov, ktoré nebo li predmetom prevodu, zostáva 

v spoluvlastníctve Mesta Zlaté Moravce. 

Čl. 6 
Cena bytu a cena pozemku 

l . Cena bytu uvedeného v čl. l odst. 2 písm. a), vrátane spo luvlastníckeho podielu uvedeného v č l. l, 
odst. 2 písm. b), nn spoločných časti ach , spo ločných znriadeniach domu, uvedených v č l. 3 je 
319,96 € (slovom tristodeväťnásť eur a deväťdesiatšesť centov), čo predstavuje hodnotu 
nesplateného investičného úveru. PredmetnC1 kúpnu cenu vyplatil nadobúdatel' prevádzajúcemu 
v prvom rnde pri podpisovaní tejto zmluvy. 
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2. Prevod spo luvlastníckeho podielu pozemku vo vel'kosti 78571774118 čo je 14,04 m2 uvedeného v 
čl. l odst. 2 písm c, je odplatný. Hodnota celého pozemku je úhrnom 138,40 € aje stanovená 
v zmysle § 18a odst. 2 a 3 zákona č . 182/ 1993 Z.z. násobkom výmery a sumy O, l O €/m2

• 

Dohodnutá kúpna cena za spoluvlastnícky podiel je l ,40 € (s lovom jedno euro a štyridsať centov), 
ktorá kúpna cena bola vyplatená kupujúcim predávaj úcemu Mestu Zlaté Moravce pri podpisovaní 
tejto zmluvy. 

Č l. 7 
Finančné vysporiadanie 

l . Prevádzajúci v prvom rade sa zaväzuje, že v súlade s ust.§ 16 odst. 7 z. č. 182/ 1993 Z. z. v znení z. 
č . 151 /1 995 Z. z., preved ie zostatok nevyčerpaných prostriedkov Fondu opráv a údržby domu do 
Fondu vlastníkov bytov v dome. 

Čl.8 
Správa domu 

l . Nadobúdatelia vyhlasujú, že pristupujú k zmluve o výkone správy zo diía O l . 07. 20 JJ, ktorú bude 
vykonávať prevádzajúci, Bytové družstvo Zlaté Moravce so s ídlom v Zlatých Moravciach, ul. 
Hviezdoslavova 40/ A. 

ČJ.9 
Poistenie 

l . Nadobúdatelia splnomociíujú prevádzajúceho v prvom rade , aby v ich mene uzavrel poistnú 
zmluvu, ktorou poistí prevádzaný byt a spoluvlastn ícky podiel na spo l očných častiach a spo l očných 

zariadeniach domu tak, aby v súhrne so všetkými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov domu 
bol zachovaný aspo1'í doteraj ší rozsah poistenia domu. 

2. Nadobúdatelia sa zaväzujú podieľať na platení poistného doh odnutého v poistnej zmluve v rozsahu 
pripadajúcom na prevedený byt a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných 

zariaden i ach domu. 

Č l. IO 
Osobitné ustanovenia 

1. Uzavretím tejto zm luvy č lenstvo nadobúdatel'ov v prevádzajúcom družstve nezaniká, ak 
nadobúdate lia zap lat ili prevádzajúcemu v prvom rade zák ladný č l enský vklad vo výške 33, 19 € do 
60 dní odo d1'ía vkladu vlastníckeho práva bytu do katastra nehnutel'ností. 

2. Ak nadobúdate lia nezaplatili základný členský vklad vo výške a v lehote uvedenej v ods. l , 
zaniká č lenstvo nad obúdatel'ov v prevádzajúcom družstve dohodou, resp. vylúčením v zmysle 
Stanov BO. 

3. Na zabezpečen ie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúc ich sa domu, spo l očných častí 

domu, spo ločných zariadení a príslušenstva, a na zabezpečenie pohl'adávok vzniknutých z 
právnych úkonov, týkajúc ich sa bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktoré urob il vlastník bytu 
alebo nebytového priestoru v dome, vzniká zo zákona k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome 
záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. 
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Čl. ll 
Nadobudnutie v lastníctva 

l. Nadobúdatelia nadobudnú vlastn íctvo bytu a spo luv lastníctvo spoločn)'ch častí, spo ločn)1ch 
zariadení domu a prís lušenstva a pozemku vkladom do katastra nehnuteľností Nitra, správa katastra 
v Zlatých Moravciach. 

2. Ú ča stn íci zmluvy žiadaj ú, aby bo l do katastra nehnuteľnost í zapísaný vklad vlastníckeho práva k 
predmetu tejto zmluvy. 

Čl. 12 
Záverečné ustanoven ia 

l. Táto zmluva sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z ktor;!ch po jednom sú pre prevádzajúcích a po 
jednom pre nadobúdate l'ov a ostatné sú u rčené pre katastrálny úra d. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavrel i slobodne, zm luva nebola uzavretá v tiesní za 
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali , jej obsahu rozu mejú a na znak súh lasu 
zmluvu podpisuj ú. 

Z 6 -06- Z013 

V Zlatých Moravciach di'la ..... .. .. ......... .... ... ... . 

. .. , ... ... .. ..... .... .. ... ........ ....... ... ,... .... .. .. . 
prevadzajúci BD Zlaté Moravce 

BYTOVÉ DAUZSTVO 
Hlliezdoslavova 40/ A 
953 m ZL.Art: Mor.,.wcr: 

····· · ···· · ······· · · ·······~····· 
Ing. Peter Led nár, CSc., primátor mesta 
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OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania oravosti podpisov osvedčujem pravosť pod pisu: Ing. Mária Šabová, dá tum narodenia 
bytom ktorého( ej) totožnosť som zistil(a) 

zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnost i: platný doklad to tožnosti- úradný doklad: Občiansky preukaz, 
séria a/alebo čís lo: . ktorý(á) ktorý( á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný . Centrálny regis ter 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 437714/2013 . 

Zlaté Moravce dií.a 3.7.2013 ...... ..... .......... ...... (/;~ .. ... .... . 
Oľga MALA 
zamestnanec 

poverený notárom 

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Alžbeta Šútorová, dátum narode nia 
bytom , ktorého( ej) totožnosť som zistil( a) 

zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, 
séria a/a lebo číslo: ktorý( á) ktorý( á) podpi s na listine uznal(a) za svoj vlas tný. Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové čís lo O 437715/2013 . 

Zlaté Moravce dňa 3.7.20 13 

Upozornenie! Notár legalizäciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočnost i 
uvadzaných v listine (§58 ods. 4 
Notárskeho poriadku) 

/l 
... ... .... .... ............ : .. -:71. .. ...... ... . 

Ol'ga MALÁ 
zamestnanec 

poverený notárom 


