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Zmluva o prevode vlastníctva bytu 
(§ 5 zák. č. 182/1993 Z. z.) 

 
      
Predávajúci : Mesto Bytča 
 Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča 

 IČO : 00 321 192, DIČ : 2020626399 
 bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Bytča 

 č. účtu : SK12 0200 0000 0000 2352 5432 
 štatutárny orgán : Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta 

 
           (ďalej len „Predávajúci“) 
 

a 
 

Kupujúci :         1. Anna Salášková, rod. Juráčková 
    bytom Hurbanova 246/4 
    014 01 Bytča 
         a manžel 
 2. Štefan Salášek, rod. Salášek 
     bytom Hurbanova 246/4 
     014 01 Bytča 
 
     (ďalej ako „Kupujúci“) 
 
 
sa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVB“) a príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka dohodli na uzatvorení tejto 
 

zmluvy o prevode vlastníctva bytu 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom bytu číslo 3, nachádzajúceho sa na Hurbanovej ulici 

v Bytči, v bytovom dome súp. č. 246, vo vchode č. 1, na 2. poschodí obytného domu 
postaveného na pozemku parc. č. KN-C 1150/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
173 m2. 

 
2. Predávajúci je tiež spoluvlastníkom spoločných častí a spoločných zariadení predmetného 

obytného domu súp. č. 246, v podiele 779/2996. 
 

3. Predmetný obytný dom súp. č. 246 a byt č. 3, sú zapísané na liste vlastníctva č. 3159, 
katastrálne územie Veľká Bytča, vedenom Okresným úradom v Bytči, katastrálnym 
odborom. Predávajúci je ako vlastník zapísaný pod B3. 

 
4. Predávajúci je tiež spoluvlastníkom pozemku parc. č. KN-C 1150/3 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 173 m2, na ktorom je predmetný obytný dom súp. č. 246, postavený v 
podiele ¼-ina a priľahlého pozemku parc. č. KN-C 1150/1 ostatné plochy o výmere 284 
m2 (ďalej len „Pozemky“).  
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5. Predmetné pozemky sú zapísané na liste vlastníctva č. 3395, katastrálne územie Veľká 

Bytča, vedenom Okresným úradom v Bytči, katastrálnym odborom. Predávajúci je ako 
podielový spoluvlastník zapísaný pod B4. 

 
 

II. 
Prevod vlastníctva 

 
1. Predávajúci predáva byt popísaný v čl. I. tejto zmluvy, vrátane jeho príslušenstva a 

spoluvlastníckeho podielu k spoločným častiam a spoločným zariadeniam obytného 
domu súp. č. 246 a spoluvlastníckeho podielu k Pozemkom v celosti Kupujúcim za 
Kúpnu cenu podľa čl. III. tejto zmluvy. 

 
2. Kupujúci kupujú byt popísaný v čl. I. tejto zmluvy, vrátane jeho príslušenstva a 

spoluvlastníckeho podielu k spoločným častiam a spoločným zariadeniam obytného 
domu súp. č. 246 a spoluvlastníckeho podielu k Pozemkom v celosti do svojho 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov a zaväzujú sa zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu 
cenu v súlade s čl. III. tejto zmluvy. 

 
 

III. 
Kúpna cena  

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za nehnuteľnosti uvedené v článku I. tejto 

zmluvy (ďalej len „Predmet zmluvy“) vo výške  
 

• 644,46 Eur, slovom šesťstoštyridsaťštyri a 46/100 eura za byt č. 3 a spoluvlastnícke 
podiely k spoločným častiam a spoločným zariadeniam obytného domu súp. č. 246, 
popísané v čl. I. bode 1. až 3. tejto zmluvy, 

• 417,18 Eur, slovom štyristosedemnásť a 18/100 eura za Pozemky popísané v čl. I. 
bode 4. a 5. tejto zmluvy. 

 
2. Kupujúci uhradia celkovú dohodnutú Kúpnu cenu vo výške 1.061,64 Eur, slovom 

jedentisícšesťdesiatjeden a 64/100 eura, na účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy, v lehote 10 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy. 

 
3. Vzhľadom na skutočnosť, že Predávajúci je obec (vlastník uvedený v ustanovení § 17 

ods. 3 ZVB), s poukazom na ustanovenia § 29a ods. 1 ZVB a § 32e ods. 4 veta prvá 
ZVB, bola Kúpna cena vypočítaná podľa § 18, § 18a ods. 1 a § 18b ZVB. 

 
 

IV. 
Popis a rozsah vlastníctva bytu 

 
1. Prevádzaný byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom 

bytu je kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC, predsieň a pivnica. Celková výmera plochy bytu 
s príslušenstvom je 77,90 m2. 

 
2. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a všetka jeho vnútorná inštalácia -  vodovodné, 

kanalizačné a elektrické prípojky, okrem tých ktoré sú určené na spoločné užívanie.  
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3. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami 
do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo byt, vrátane zárubní a hlavnými 
uzavieracími ventilmi prívodu studenej vody a elektrickými poistkami pre byt. 

 
 

V. 
Určenie a popis spoločných častí,  

spoločných zariadení domu a príslušenstva  
 

1. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení 
domu a príslušenstva : 

 
a) spoločné časti domu sú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú 

určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, 
priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie 
a izolačné konštrukcie, 

 
b) spoločnými zariadeniami obytného domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené 

na spoločné užívanie, najmä bleskozvody, iné spoločné priestory, vodovodné, 
kanalizačné a elektrické prípojky, a to aj  v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a 
slúžia výlučne tomuto domu. 

 
2. Spoluvlastnícky podiel k spoločným častiam, spoločným zariadeniam a príslušenstvu 

domu je odvodený od vlastníctva bytu a nemôže byť samostatne predmetom prevodu. 
 
 

VI. 
Vyhlásenia zmluvných strán 

 
1. Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne vady, poškodenia bytu a jeho 

vybavenia, spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva, na ktoré by 
mal Kupujúcich upozorniť. 

 
2. Kupujúci v čase uzatvorenia tejto zmluvy predmetný byt užívajú ako nájomcovia. 

Vzhľadom na túto skutočnosť Kupujúci vyhlasujú, že so stavom bytu a jeho vybavenia, 
so stavom spoločných častí, spoločných zariadení domu a príslušenstva sú 
oboznámení, tento stav dobre poznajú a v tomto stave Predmet zmluvy kupujú. 

 
3. Predávajúci výslovne vyhlasuje a ubezpečuje Kupujúcich, že : 
 

a) vlastníctvo k Predmetu zmluvy a spôsob jeho užívania je v súlade s platnými 
právnymi predpismi, rozhodnutiami správnych orgánov a že proti nemu nie je 
vedené žiadne exekučné konanie, nie sú mu známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli 
viesť k vydaniu rozhodnutia štátneho alebo správneho orgánu s účinkami 
obmedzujúcimi výkon vlastníckeho alebo užívacieho práva alebo oprávnenie 
nakladať s Predmetom zmluvy (napr. výkon rozhodnutia, exekúcia a pod.), 

 
b) nie je vedené žiadne súdne konanie ani správne konanie ohľadne Predmetu zmluvy, 

ktoré by mohlo viesť k vydaniu rozhodnutia štátneho alebo správneho orgánu s 
účinkami obmedzujúcimi výkon vlastníckeho alebo užívacieho práva a nie sú mu 
známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli viesť k začatiu takýchto konaní, 
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c) k Predmetu tejto zmluvy nie sú uzatvorené iné kúpne alebo darovacie zmluvy, 
zmluvy o budúcej zmluve, zmluvy o zriadení záložného práva, zmluvy o 
zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva ani iné zmluvy uzatvorené tretími 
stranami, 

 
d) na Predmete zmluvy neviaznu žiadne práva tretích osôb, ťarchy, vecné bremená ani 

iné právne povinnosti, iné práva tretích osôb alebo v prospech tretích osôb, ktoré by 
bránili nadobudnutiu vlastníckeho práva v prospech Kupujúcich alebo bránili alebo 
obmedzovali užívanie Predmetu zmluvy Kupujúcimi po nadobudnutí vlastníckeho 
práva k Predmetu zmluvy, okrem zákonného záložného práva v zmysle § 15 ods. 1 
zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a užívacieho práva 
Kupujúcich. 

 
4. Predávajúci sa zaväzuje, že do dňa právoplatnosti rozhodnutia príslušného Okresného 

úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckych práv k Predmetu zmluvy      
v prospech Kupujúcich, Predmet zmluvy vlastným konaním nezaťaží, neprenajme, 
nezriadi vecné bremená, alebo iné práva v prospech tretích osôb. 

 
5. Kupujúci sú nájomcami bytu popísaného v čl. I. tejto zmluvy na základe nájomnej 

zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim ako prenajímateľom dňa 15.3.1999, pričom nájom je 
dohodnutý na neurčitý čas. Predávajúci uzatvára túto zmluvu s Kupujúcimi na základe 
žiadosti Kupujúcich doručenej Predávajúcemu v lehote určenej ustanovením § 32e ods. 4 
ZVB a vyhlasuje, že podmienka vyplývajúca z ustanovenia § 29a ods. 1 veta prvá ZVB je 
splnená. 

 
6. Predávajúci vyhlasuje, že vzhľadom na skutočnosť, že v prípade prevodu vlastníctva 

Predmetu zmluvy na Kupujúcich ide o prevod predpokladaný ustanovením § 9a ods. 8 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
ustanovenia § 9a ods. 1 až 7 citovaného zákona sa v danom prípade nepoužijú.  

 
7. Kupujúci výslovne vyhlasujú, že berú vyhlásenia Predávajúceho v bodoch 1. až 6. tohto 

článku na vedomie. 
 

 
VII. 

Katastrálne konanie 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že bezodkladne po podpise tejto zmluvy podajú návrh 

na vklad vlastníckeho práva k Predmetu zmluvy v prospech Kupujúcich Okresnému 
úradu v Bytči, katastrálnemu odboru. Náklady spojené s katastrálnym konaním o 
povolenie vkladu vlastníckeho práva znášajú Kupujúci.  

 
2. Kupujúci nadobudnú vlastnícke právo k Predmetu zmluvy dňom nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu v Bytči, katastrálneho odboru  o povolení 
vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. V prípade, ak príslušný okresný 
úrad, katastrálny odbor rozhodne o prerušení konania, o zamietnutí návrhu na vklad 
vlastníckeho práva alebo o zastavení konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy v prospech Kupujúcich, zmluvné strany sa 
zaväzujú urobiť všetko, aby odstránili dôvody prerušenia konania, zamietnutia návrhu na 
vklad vlastníckeho práva alebo zastavenia konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva 
príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, a dosiahli kladné rozhodnutie 
okresného úradu, katastrálneho odboru o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
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nehnuteľností v prospech Kupujúcich, vrátane podpísania novej kúpnej zmluvy 
nahrádzajúcej túto zmluvu za rovnakých podmienok, ak to vzhľadom na charakter 
dôvodov zamietnutia návrhu na vklad vlastníckeho práva alebo zastavenia konania o 
návrhu na vklad vlastníckeho práva príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom 
bude možné. V prípade, ak tak zmluvné strany neurobia v lehote jedného mesiaca od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho 
odboru o zamietnutí návrhu na vklad vlastníckeho práva alebo zastavení konania o 
návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúcich, sú povinné podľa § 457 
Občianskeho zákonníka vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia. 

 
 

VIII. 
Správa domu 

 
1. Správu domu zabezpečuje spoločenstvo vlastníkov bytov „Hurbanova 246“, so sídlom 

Hurbanova 246/6, 014 01 Bytča na základe zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov 
s účinnosťou od 16.02.1998.    

 
2. Kupujúci vyhlasujú, že berú na vedomie, že v zmysle § 7a ods. 2 ZVB, prevodom 

vlastníctva k bytu, prechádzajú na nich práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy 
o spoločenstve vlastníkov bytov „Hurbanova 246“ zo dňa 16.02.1998. Súčasne s 
prevodom vlastníctva k bytu, Predávajúci odstupuje od Zmluvy o spoločenstve vlastníkov 
bytov „Hurbanova 246“ zo dňa 16.02.1998.  

 
3. Predávajúci vyhlasuje, že nemá ku dňu podpisu tejto zmluvy žiadne nedoplatky na 

úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a 
opráv. Vyhlásenie predsedu spoločenstva vlastníkov bytov „Hurbanova 246“ o tom, že 
Predávajúci nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním 
prevádzaného bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle § 5 ods. 2 ZVB 
je prílohou tejto zmluvy.  

 
 

IX. 
Odovzdanie Predmetu zmluvy 

 
1. Predávajúci odovzdá Predmet zmluvy Kupujúcim po podpise tejto zmluvy na základe 

preberacieho protokolu, ktorého súčasťou budú tiež zistené stavy meračov energií. 
 
2. Náklady spojené so správou bytu a preddavky za služby spojené s užívaním bytu 

(elektrická energia, voda) až do faktického prevzatia bytu Kupujúcimi hradí Predávajúci.  
 
 

X. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú 

ustanoveniami zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov         
v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka, prípadne iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

 
2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť dohodnuté písomne a schválené 

obidvomi zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú integrálnou súčasťou tejto 
zmluvy. 
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3. Obidve zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, prehlasujú, že 

zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že sú svojimi prejavmi vôle viazaní až do rozhodnutia 

Okresného úradu v Bytči, katastrálneho odboru o návrhu na vklad vlastníckeho práva v 
prospech Kupujúcich do katastra nehnuteľností. 

 
5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnocenných vyhotoveniach. Každá zmluvná 

strana obdrží po dve vyhotovenia, dve sú určené na účely vkladu vlastníckych práv           
do katastra nehnuteľností. 

 
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Bytča.  
 

7. Podstatné náležitosti tejto zmluvy zo strany predávajúceho boli pred jej podpísaním 
prerokované a schválené uznesením MZ v Bytči č. 67/2017 zo dňa 25.04.2017. 

 
V Bytči dňa : 20.07.2017 
 
 
 
 
 
     ..............................................................         ....................................................................... 
                  Predávajúci           Kupujúci  
  Bc. Miroslav Minárčik                                              Anna Salášková 
   primátor Mesta Bytča                                                        
  
 
 
                
           ....................................................................... 
                                                                                                     Kupujúci  

 Štefan Salášek         
 


