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Z MLUVA 
o prevode vlastníctva bytu 

2334/19 

uzavretá podia § 5 od s. 1 zákona Národnej rady SR č . 182 I 19.93 
z . z., č. 151/1995 Z.z., č. 158/1998 Z.z. ač. 173/1999 Z.z . o 
vl~stn.íctve bytov a nebytových priestorov. 

PREDÁVAJÚCI: Mesto Trebišov zastúpené primáto.rom 
Ing. Marián Kolesár 
331996 IČO: 

Bankové spojenie: Prvá komunálna banka Košic.e 
č.ú. 0406833002/5600 

KUPUJÚCI: Egrešiová Marcela 
rodné menó. 
rodné číslo 
dátum narodenia 
rodinný stav 
trvalé bydlisko 

... _ . : 

Trebišov, 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy a 
zmluVná voinost nie je obmedzertá. 

ČLÁNOK I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmet<:>m tejto zmluvy je prevod: 

prehlasujú, že ich 

a) vlastníctvq. byt u č. 19 na 5. poschodí vo vchode č . 4 bytového 
domu súpisné číslo 2334 na ul. Nemocničná post.aveného na 
parcele číslo 1749/2 uvedeného na LV č. 5130 v: katastrálnom 
úz·emí Trebišov s podlahovou plochou 49, Ol m2 do výlučného 
vlastníctva kupujúceho, ktorý užíva predmetný byt na základe 
rozhodnutia o pridelení bytu č. 64/2000 zo dňa 20.10.2000. 

b) spoluvlastníckeho podie·lu na společných častiach a společných 
zariadeniach domu uvedených v čl. III. v podieli 258/10 000 

c) spoluvlastnícke.ho podielu na pozemku parcelné číslo 1 749/2 
zas.ta:vaná plocha o výmere ~08 m2 v podieli 258./10 000 

v , 2 d) pivnice c. 19 a. vymere 1,67 m ak.o príslušenstvo bytu Q.o vý-
lučného vlastníctva kupujúcehq. 

2. Vlastníctvo bytu a spoluvlastníctvo spoločných častí a zariadení 
domu, príslušenstva a pozemku predávajúci nadobudol na základe 
zákona SR č. 138/1991 Zb . o majetku obcí . 

3. Nehnuternosti uvedené v ods. 1 sú zapísané na liste vlastníctva 
číslo 5130 pre mesto Trebišov ka.tastrálne územie Trebišov na KÚ 
Košice 1 Správa katastra Trebišov. 
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ČLÁNOK II. 

Popis a rozsah bytu 

1.. Prevádzaný byL č. 19 pozostáva z 2 obytných mlestností a príslu
šenstva, kuchyn~, chodby, kúp~ln.e, WC, loggie a pivnice č. 19 
o výmere 1,67 m . 

Súčaséou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to najma vodovodné, 
teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové rozvody a prípojka 
k t .elevíznemu káblovému rozvodu okrem tých, ktoré sú určené na: 
společné užívanie, ďalej sporák, batérie, odsávač, kuchynská lin
ka, vaňa~ radiátory, vs·tavaná skriňa, zvonček, poštová schránka. 

2. Výpočet podlahových ploch: 
ccl.ko~á výmera pod~aho:rej plochy bytu je _ /s~čet pl~ch- 2 izb~, 
kuchyna, chodba, kupelna, WC/ 49,01 m2 + plvnlca o vymere 1,67m . 

3. Vla.stníctvo bytu vrátane jeho súčastí je ohraničené vstupnými 
dverami do bytu vrátane zárubní, hlavnými uzatváracími ventilmi 
na prívod teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami 
pre byt a ventilmi na každom vykurovacom tele.se. 

4. S'ituačný plán príslušného poschodia domu s vy-značením polohy 
prevádzaného bytu tvorí neoddeliteYnú časť: tejto · ;zmluvy. 

l. 

2. 

3. 

ČLÁNOK II.I. 

Určenie a popis společných ča-stí 

společných zariadení a príslušenstva domu 

S vlastnictvom bytu je spojené spoluvlastnictvo společných časti 
a společných zariadení.~ príslu,šenst:va domu a pozemku. 

Společnými časéami domu sú najma: 
základy domu, strecha, chodby I schodištia~. obvodové 
dy, vodorovné nosné a izolačné konštruk.cie, .zvislé 
štrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a 

Společnými zariadeniami domu sú najma: 

múry, vebo
nosné kon
bezpečnost.. 

výť:ah, kočikáreň, miestnosti práčovne, sus1arne 1 společná tele
vízna anténa, hrom<)ZVOdy, vpdovodné 1 teplonosné, kanalizačné, 
elektrické, plynové d.omové pripojky, a to aj v prípade, ak sú 
umiestnené mimo domu a s.lužia výlučne domu, v ktorom je prevádza
ný byt umiestnený. 

4. P'ríslušenstvom domu sú stavby, ktoré nie sú stavebnou súčastou 
domu a nachádzajú sa na pritahlých pozemkoch a slúžia výlučne 
domu - priestory pre nádoby na odpad. 

s. Predávajúci a kupujJ,lci sa dohodli, že kupujúci umoznl. správcovi 
domu :vstup do priestorov, kde sú pre dom umiestnené meracie 
zariadenia a ventily. 
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ČLÁNOK IV. 

Technický stav domu a bytu 
1. Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady .a poškodenia 

bytu a jeho vybavenia, spoločných častí a spoleČných zariadení 
domu, na ktoré by mal kupujúceho upozornit a oprava je nevyhnut
ná do 12 mesiacov. 

2. Kupujúci vy-hlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa obeznámil 
so stavom bytu, jeho vybavením, so stavom společných častí, spo
lečných zariadení domu a pozemku, a v tomtó stave ho preberá a 
kupuje .. 

ČLÁNOK V. 

Cena bytu a pozemku 

1. Predávajúci predáva kupujúcemu byt s príslušenstvom uvedeným 
v čl. ř. odst 1, za cenu k úhrade vo výške --1 824, 44 EUR,---
slovom -jedentisícosemstodvadsat.štyri EUR štyridsatštyri centov 
Kupujúci za uvedenú cenu kupuje. · 
Cena sa určila takto 

fl! Plná výška ceny bytu so společnými častami a společným príslu
šens.tv0m je 2 968,21 EUR. 

b/ Zrážka z ceny na úhradu (§ 18 o.dst. 4). 30 % je 

cl zrava z ceny pri úhrade v hotovosti min. 70 % vo výške 10 % 
(§ 18b, odst. 1, pís. b) z plnej ceny je 296,82 EUR. 

d/ Cena spoluvlastníckeho podielu k po·zemku je 43 ., 53 EUR. 

c./ Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poplatky spojené s prevo
dom vlastníctva bytu v plnej výške znáša kupujúci. 

ČLÁ,NOK VI. 

Platobné podmienky 

1. Kupuj úci ,z certy bytu, společných častí, společných zariadení, a 
príslušenstva i ceny pozemku uhradil predávajúcemu v sume 
1 824,44 EUR, slovom -- -jederttisícosemstodvadsat:š·tyri eur a šty
ridsatštyri centov--- pred uzatvorením tejto zmluvy. 

:2. Zostatok ceny --,--EUR kupujúci uhradí predávajúcemu v pravi
delných bezúročných mesačných splátkach vo výške --,-- eur, 
slovom ·--,--eur a posledná splátka vo výške--~--, slovem 
a to vždy do 25. v mesiaci na. účet predávajúceho PKB Košice, 
č.ú. 0406833002/5600, IČO 33 1996/ /§ 18 Od$t.2, pis.b/.Bezúroč
né mesačné splátky boli zmluvnými stranami dohodnutné v zmysle 
dodatku č. 3 k Všeobecnému závaznému nariadeniu mesta Trebišov 
č. 23/1994. 

3. Kupujúci uhradí nesplatenú čast. ceny v plnej výške, podra čl. V 

9ctst. 1, pís. a/ ak prevedie vlastníctvo bytu na inú osobu ako' na 
manžela, deti alebo vnukov do desiatich rokov od uzavretia zmluvy 
o prevode vlast. bytu, najneskor do 30 dní od účinnos'ti prevodu. 
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ČLPJ-!OE< Vl 1 . 

Správa domu 
_. KUPU úci V'ihlas ... ~ )e , že pristup·. Jje )(u Zrnlu ~Je r; v)i-:r.)ne správy s 3Jtov;-

111 
podn k~m Trebi~ov s . r. 0 . 

CLÁNOK VI I I . 

Osobitné ustanovenia 
1. P r edlw a júci vyhlasuje, že na prevádz ar~ :.; m by:~ s pr1slušenstvcm, 

na spo luvlás tníckom podie~i spc-luCrJ:ýc h (:b s ~. i, s :)~)ločr1ycl·J :>.ct.r .• d\.l~r,í 
( 

~ domu a pozemk u nevia~nu ~iadne dlhy, vecné brem~ná a iné ťarch y. 

\ 2 . predévajúci a kupujúci sa dohodli, že z vyúč :ovania zálohov9ch 
f pl atieb za služby , k~oré uhrádza kupu júci ako nájomca, pripadné 
! záv~zky (zo strany predávajúceho alebo kupujúceho) sa vyrovnajú 

d o 30 dnl od obdržania vyú~tovanl~ - za 0bdobi~ do zániku nájrrru. 

ČLÁNOK IX. 

Nadobudnutie vlastníctva 
1 . Kupu júci nadobudne vlastníctvo bytu a zároven spoluvlastníctvo 

společných častí, společných zariade ni domu a po zemku vk l adem 
d o katas t ra nehnuteinost i . Právne účinky vkladu vzniknú na zák lad e 
právoplatného r o zhodnutia o jeho povo l ení ku dňu doručenia návrhu 
n a v k ~ad . 

2. Póvodný nájem by tu u za tvore ný medzi prenajimateiom a nájomcom 
zani ká od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po podan í návrhu na 
zápis vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteinosti a platby 
sa r iadia zmluvou o výkone správy. 

CLÁNOK X. 
Záverečné ustanovenia 

! 1. Neoddelitein9mi súčasťami tejto zmluvy s ú: 

l - výpočtov9 list ceny byt~ 
- s ituačn9 plbn podlažia, bytu a pri zemia , resp . su terénu. 

' 2. Táto zmluva sa vyhotovu1e v 7 rovnopisoch, které po vklade do 
katastra ne hnuteinosti sú určené nasledo vne . 
Predávajúci obdrží tri a kupujúci dva rovnopisy . Dva rovnopisy 
sú určené pre KÚ Ko šic e, Sp . Kat . Trehjšo v , z :ohn j eden pre Dafi. 
Orad TV. 

3 . Zrnluvné strany vyhlasujú , ie zml uv~ uzatvoYil i na základe ich 
slobodne J vól e , zml~va nebo la uzavretá v t ! esn1 za nápadne nevy
hovu j úClCh po~nienok, zrelu vu si prečicalt , j e J o bsahu rozume~u 
a na znak s~h lasu zmluvu podpisujú . 

4. účascnici tejto zmluvy, t -1- Kupujúci t1~t o spl~omoc~uje predá
vaj~ceho na prevzat ie kúpnej zmluvy v jeho mene od Kú Košice, 
sprava ka:. Trebišov po povo len\ vkladu. 

,J; t'/' ,. ·. '/ .. , . -· ··---- .. 
~ - · r:.: ~rr,·· (;'fp ... : ·-., 

V Trebišove , di'la . . . . . .~ ; --~~~ \ 
'· "'(p~ 
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