
KÚPNA   ZMLUVA
uzatvorená   podľa §   588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi  zmluvnými stranami:

PREDÁVAJÚcl  :  PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
so sídlom M.R.Štefánika 116, 972 71  Nováky

v zastúpeni štatutárny orgán  :  lng.  Peter Kiaba,  predseda

predstavenstva

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel:  Sa, vložka č.:  10105/R

IČO:  36 302 953,  DIČ   :  SK 2020079798

Bankové spojenie : VÚB, a.s.

Kód  banky :  0200,  BIC :  SUBASKBX    .

lBAN  : SK3202000000002937654459

KUPUJÚcl  :   OBEC   NEDOŽERY-BREZANY
Obecný úrad Družstevná 367/1
97212 Nedožery -Brezany
v zastúpení štatutárny orgán  : JUDr.  Mariin Mokrý, starosta obce
lčo: 00 318 302
DIČ: 2021162737
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Úvodné ustanovenia

1.   Predávajúci je v zmysle  §  10 ods.  9 zákona  č.  443/2010 Z.z.  o dotáciách  na  rozvoj
bývania  a o sociálnom  bývaní  v znení  zákona  č.  277/2015  Z.z.  a v súlade  s  §  10
ods.12 zákona č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č.
276/2015   Z.z.    zhotoviteľom   stavby   „BYTOVÝ   DOM    „4"L22    BJ,    NEDOŽERY-
BREZANY"  so  súpisným  číslom  686 v obci  Nedožery-Brezany,  katastrálne  územie
Brezany,   okres Prievidza (ďalej len „bytový dom")   stojacej na pozemkoch registra „
C"   KN   parc.   č.   102/5   o   výmere  499   m2  -druh   pozemku   :   zastavané   plochy
a nádvoria a   parc. č.102/6 o výmere 778 m2  -druh pozemku : zastavané plochy a
nádvoria    vzniknuté    na    základe    Geometrického    plánu    č.    106/2016    zo    dňa
22.11.2016  vyhotoveného  spoločnost'ou  GEomark  s.r.o.,     G.   Švéniho  6,   97101
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- Brezany,  katastrálne  územie  Brezany sa  podľa  stavebného  povolenia   vydaného
rozhodnutím   obce   Nedožery      -      Brezany   pod   číslom   464/2014/SP-2   zo   dňa



12.09.2014,  ktoré  nadobudlo  právoplatnosť dňa  14.10.2014,     pÔvodne  nachádzala
na pozemku registra „ C „  KN parc.č.102/1  -bytový dom a na pozemkoch  registra
„C"  KN  parcelné  číslo  102/1,123/1  a  172/1  -napoj.enie  na  technické  siete.  Podl'a
Geometrického  plánu  č.  145/2014  vyhotoveného  spoločnost'ou  GEomark  s.r.o.,  G.
Švéniho 6,  97101  Prievidza zo dňa  11.12.2014  boli z  registra  „C   KN  parc.č.102/1
odčlenené  novovytvorené  pozemky  registra  „C"  parc.č.    102/5  anparc,č.102/6.  Na
základe  výpisu  z  listu  vlastníctva  č.  1497  vedeného  Okresným  úradom  Prievidza,
katastrálnym  odborom,  podľa  ktorého  je  zapísané  vlastníctvo  bytového  domu  so
súp.  č.  686  v  prospech  predávajúceho  a  podľa  geometrického  plánu  skutkového
dokončenia  stavby  č.   106/2016  vyhotoveného  spoločnosťou  GEomark,  s.r.o.,  G.
Švéniho   6,   971    01    Prievidza   zo   dňa   22.11.2016   sa   stavba   bytového   domu
nachádza  na  pozemku   registra  „C"  KN  parcelné  číslo   102/5  o  výmere  499  m2
( zastavaný pozemok ),   druh pozemku  -zastavané plochy a nádvoria    a technická
vybavenost'  bytového  domu   sa   nachádza   na   pozemku   parcelné  číslo   102/6  o
výmere o 778 m2,  druh  pozemku -zastavané plochy a  nadvoria,   pričom  uvedené
pozemky   sú   zapísané   na   Liste   vlastníctva   č.    1   vedenom   Okresným   úradom
Prievidza,  katastrálny  odbor,  pre  Obec  Nedožery  -  Brezany,  katastrálne  územie
Brezany  v  prospech  kupuj.úceho,  ako jeho  výlučné  vlastníctvo  (  1/1).  Bytový   dom
súpisné číslo  686. j.e postavený na pozemku registra „ C" KN parcelné číslo  102/5 o
výmere  499  m  2  -  druh  pozemku  :  zastavané  plochy  a  nádvoria  a  je  zapísaný  v
katastri   nehnuteľností   Okresného   úradu   Prievidza,   katastrálny   odbor,      v   obci
Nedožery-Brezany,   katastrálne   územie   Brezany   na   LV        č   1497     v   prospech
predávajúceho ako jeho výlučné vlastníctvo (  1/1).   Technická vybavenosť bytového
domu   je  postavená  na  pozemku  registra  „  C"  KN  parcelné  číslo  102/6  o  výmere
788 m 2 -druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria.

2.   Predávaj.úci     vsúlade  s  §  6  ods.   3  zákona  č.150/2013  Z.z.     o  Štátnom  fonde
rozvoja  bývania  v  znení  zákona  č.  276/2015  Z.z.  má  postavenie  stavebníka,  t.j.  je
účastníkom kolaudačného konania a ako stavebník je aj označený na kolaudačnom
rozhodnutí.   Predávajúci  je  v zmysle  zápisu   v obchodnom   registri   oprávnený   na
uskutočňovanie stavieb.

3.   Kupujúcemu     -  Obci   Nedožery-Brezany  bol  poskytnutý  úver  zo  Štátneho  fondu
rozvoja  bývania  a dotácia  Ministerstva  dopravy,   výstavby  a regionálneho  rozvoja
Slovenskej   republiky,   ktoré   budú   použité   výhradne   na   zaplatenie   kúpnej.   ceny
predmetu kúpy.

11.   Predmet kúpy

1.  Predávajúci je výlučným vlastníkom   nasledovných  nehnutel'ností,  ktoré sú predmetom
kúpy podl'a tejto zmluvy :

a)  22  bytov  v  novopostavenom  skolaudovanom    bytovom  dome  označenom  „BYTOVÝ
„4" -22  BJ  NEDOŽERY-BREZANY"   číslo sú-pisné 686,  ktorý je zapísaný na-LV-č.
vedenom v katastri nehnuteľností Okresného úradu  Prievidza,  katastrálny odbor,  pre

čľeq3ž;5V--Brzeazsatäy,ankáta.i:rá|n,eaú:áTĽ3ri:reoz;;iearepo;;agve#naktop;Z::zkeum3kK,ť

DOM
1497
0bec
Parc.
zapísaný   na   LV   č.1   vedenom   vkatastri   nehnuteľností   Okresného   úrádú   Prievidza,
katastrálny  odbor,  Obec  Nedožery-Brezany  katastrálne  územie  Brezany,  okres  Prievidza
v spoluvlastníckom  podiele  1/1  :
•            Byt  č.1,  označený  lA  na  1.NP  bytového  domu,    bytje  vo    výmere  57,83  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   veľkosti   5783/123980.   Byt   pozostáva   z   2   obytných   miestností   a



príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu  j.e  predsieň,  kuchynský  kút,  WC,  kúpeľňa.  Byt j.e
vybudovaný ako štandard.
•           Byt  č.  2,  označený  18  na  1.NP  bytového  domu,    bytje  vo    výmere  57,83  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   veľkosti   5783/123980.   Byt   pozostáva   z   2   obytných   miestností   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu  j.e  predsjeň,  kuchynský  kút,  WC,  kúpeľňa.  Byt j.e
vybudovaný ako štandard.
•           Byt  č.  3,  označený  lc  na  1.NP  bytového  domu,    bytje  vo    výmere  57,83  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   vel'kosti   5783/123980.   Byt   pozostáva   z  2   obytných   miestností   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu je  predsieň,  kuchynský  kút,  WC,  kúpeľňa.  Byt j.e
vybudovaný ako štandard.
•            Byt  č.  4,  označený  lD  na  1.NP    bytového  domu,    bytje  vo    výmere  57,83  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   veľkosti   5783/123980.   Byt   pozostáva   z   2   obytných   miestností   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu je  predsieň,  kuchynský  kút,  WC,  kúpeľňa.  Byt je
vybudovaný ako štandard.
•           Byt  č.  5,  označený  2A  na  2.NP  bytového  domu,    bytje  vo    výmere  76,55  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   vel'kosti   7270/123980.   Byt   pozostáva   z   3   obytných   miestností   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu je  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpeľňa,  balkón.
Byt je vybudovaný ako štandard.
•           Byt  č.  6,  označený  28  na  2.NP  bytového  domu,    bytje  vo    výmere  76,55  m2    a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   veľkosti   7270/123980.   Byt   pozostáva   z   3   obytných   miestností   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu je  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpeľňa,  balkón.
Byt je vybudovaný ako štandard.
•            Byt  č.  7,  označený  2C  na  2.NP  bytového  domu,    bytj.e  vo    výmere  26,53  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  prís[ušenstve
bytového   domu   vo   vel'kosti   2268/123980.    Byt   pozostáva   z   1    obytnej   miestnosti   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu j.e  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpeľňa,  balkón.
Byt j.e vybudovaný ako štandard.
•           Byt  č.  8,  označený  2D  na  2.NP  bytového  domu,    byt je  vo    výmere  76,55  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   veľkosti   7270/123980.   Byt   pozostáva   z   3   obytných   miestností   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu je  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpeľňa,  balkón.
Byt je vybudovaný ako štandard.
•            Byt  č.  9,  označený  2E  na  2.NP  bytového  domu,    bytj.e  vo    výmere  76,55  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   vel'kosti   7270/123980.   Byt   pozostáva   z   3   obytných   miestností   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu j.e  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpeľňa,  balkón.
Byt j.e vybudovaný ako štandard.
•            Byt  č.10,  označený 2F  na  2.Np  bytového  domu,    bytje  vo   výmere  26,53  m2   a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   veľkosti   2268/123980,    Byt   pozostáva   z   1    obytnej   miestnosti   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu je  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpeľňa,  balkón.
Byt je vybudovaný ako štandard.
•            Byt  č.11,  označený  3A  na  3.Np  bytového  domu,    bytj.e  vo    výmere  76,55  m2    a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   veľkosti   7270/123980.   Byt   pozostáva   z   3   obytných   miestností   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu je  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpeľňa,  balkón.
Byt je vybudovaný ako štandard.



•           Byt  č.12,  označený  38  na  3.NP  bytového  domu,    bytje  vo   výmere  76,55  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   veľkosti   7270/123980.   Byt   pozostáva   z   3   obytných   miestností   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu j.e  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpeľňa,  balkón.
Byt je vybudovaný ako štandard.
•            Byt  č.13,  označený  3C  na  3.NP  bytového  domu,    bytje  vo   vý`mere  26,53  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   vel'kosti   2268/123980.    Byt   pozostáva   z   1    obytnej   miestnosti   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu je  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpel'ňa,  balkón.
Byt je vybudovaný ako štandard.
•            Byt  č.14,  označený  3D  na  3.NP  bytového  domu,    bytje  vo   výmere  76,55  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   vel'kosti   7270/123980.   Byt   pozostáva   z   3   obytných   miestností   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu je  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpel'ňa,  balkón.
Byt je vybudovaný ako štandard.
•            Byt  č.15,  označený  3E  na  3.NP  bytového  domu,    byt je  vo    výmere  76,55  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   veľkosti   7270/123980.   Byt   pozostáva   z   3   obytných   miestností   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu je  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpel'ňa,  balkón.
Byt je vybudovaný ako štandard.
•            Byt  č.  16,  označený  3F  na  3.NP  bytového  domu,    byt je  vo    výmere  26,53  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   veľkosti   2268/123980.    Byt   pozostáva   z    1    obytnej   miestnosti   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu j.e  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpel'ňa,  balkón.
Byt je vybudovaný ako štandard.
•            Byt  č.17,  označený  4A na  4.NP  bytového  domu,    bytje  vo    výmere  76,55  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   veľkosti   7270/123980.   Byt   pozostáva   z   3   obytných   miestností   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu je  predsieň,  kuchynský kút, WC,  kúpel'ňa,  balkón.
Byt je vybudovaný ako štandard.
•            Byt  č.18,  označený 48  na  4.NP  bytového  domu,    bytje  vo    výmere  76,55  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   vel'kosti   7270/123980.   Byt   pozostáva   z   3   obytných   miestností   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu je  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpel'ňa,  balkón.
Byt je vybudovaný ako štandard.
•            Byt  č.19,  označený 4C  na  4.NP  bytového  domu,    bytje  vo    výmere  26,53  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu      vo   vel'kosti   2268/123980.   Byt   pozostáva   z   1    obytnej   miestnosti   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu je  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpeľňa,  balkón.
Byt je vybudovaný ako štandard.
•            Byt  č.  20,  označený  4D  na  4.NP  bytového  domu,    bytje  vo    výmere  76,55  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   veľkosti   7270/123980.   Byt   pozostáva   z   3   obytných   miestností   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu je  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpeľňa,  balkón.
Byt je vybudovaný ako štandard.
•            Byt  č.  21,  označený  4E  na  4.NP  bytového  domu,    byt je  vo    výmere  76,55  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve
bytového   domu   vo   veľkosti   7270/123980.   Byt   pozostáva   z   3   obytných   miestností   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu je  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpel'ňa,  balkón.
Byt je vybudovaný ako štandard.
•            Byt  č.  22,  označený  4F  na  4.NP  bytového  domu,    byt je  vo    výmere  26,53  m2  a
spoluvlastnícky  podiel  na  spoločných  častiach,  spoločných  zariadeniach  a  príslušenstve



bytového   domu   vo   vel'kosti   2268/123980.   Byt   pozostáva   z   1    obytnej   miestnosti   a
príslušenstva  bytu.  Príslušenstvom  bytu je  predsieň,  kuchynský kút,  WC,  kúpeľňa,  balkón.
Byt je vybudovaný ako štandard.

Súčast'ou  každého  bytu  je  jeho  vnútorné  vybavenie,  a to:  vodovodné,  kanälizačné,  elektrické,
prípoj.ky  STA,  okrem  Vch,  ktoré  sú  určené  na  spoločné  užívanie,  poštová  schránka,  zvonček,
umývadlo s vodovodnou batériou a WC, vaňa resp. sprchový kút, radiátory, merače vody.
Spolu  s vlastníctvom  bytov  sú  predmetom  kúpy  aj  spoluvlastnícke  podiely  k spoločným
častiam,    spoločným    zariadeniam    a príslušenstvu    bytového    domu,    pričom    veľkost'
spoluvlastníckeho  podielu  prislúchajúceho  k bytu  je  určená  podielom  podlahovej  plochy
bytu     k     úhrnu      podlahových      plôch     všetkých      bytov     vbytovom     dome,      veľkosť
spoluvlastníckeho podielu prislúchajúceho k bytu je vyššie uvedená pri každom  byte.

b)    novovybudovanej   a skolaudovanej   súvisiacej   technickej   vybavenosti   na   základe
Kolaudačného   rozhodnutia   Okresného   úradu   Prievidza   číslo   :   OU   -   PD   -   OSZP-
2016/025152   zo   dňa   02.12.2016,       ktoré   nadobudlo   právoplatnost'   dňa   06.12.2016,
Kolaudačného   rozhodnutia   Obce   Nedožery-Brezany   číslo   :   589/005/2016/SP   zo   dňa
06.12.2016,     ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 07.12.2016 a  Kolaudačného rozhodnutia
Obce  Nedožery -    Brezany  číslo  :  588/005/2016/SP  zo  dňa  06.12.2016,  ktoré  nadobudlo
právoplatnosť dňa 07.12.2016 a ktorá   bola zrealizovaná v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z.
o dotáciách na rozvoj  bývania a o sociálnom   bývaní v znení   zákona č.  277/2015 Z..z.   so
všetkými súčasťami a príslušenstvom,
ktoré sú  predmetom  prevodu z Predávaj.úceho  na  Kupuj.úceho a úprava  práv a povinností
účastníkov tejto zmluvy s tým súvisiacich. Technická vybavenost' pozostáva:

•     lQ  1.3   Dažďová kanalizácia
•     IQ  1.4   Splašková kanalizácia+ČOV
•     lQ  1.6   Prípojkavody
•     lQ  1.2  Komunikácia  a  parkovacie  plochy,  chodníky  (  lQ  1.2.1   Komunikácia  a

parkovacie plochy a  lQ  1.2.2 Chodníky )
•     lQ  1.5STLprípojka plynu
•     lQ  1.7  NN  Elektrická prípoj.ka
•     IQ  1.9Verej.né osvetlenie

2.   Bytový dom a technická vybavenost' boli postavené na základe   :

-    Stavebného povolenia č. 464/2014/SP-2 zo dňa  12.09.2014,  právoplatného dňa
14.10.2014  a skolaudované  dňa  07.12.2016   Kolaudačným   rozhodnutím  Obce
Nedožery    -Brezany  č.  588/005/2016/SP  zo  dňa  06.12.2016,    ktoré  sa  stalo
právoplatné a vykonatel'né dňa 07.12.2016.

-Stavebného  povolenia  č.   499/2014/SP-2  zo  dňa   15.10.2014  a právoplatného
dňa    14.11.2014   vydaného   Obcou    Nedožery-Brezany   a   skolaudované   dňa
07.12.2016  Kolaudačným  rozhodnutím  č.  589/005/2016/SP zo  dňa  06.12.2016,
ktoré sa stalo právoplatné a vykonatel'né dňa 07.12.2016.

-    Povolenie  na  vodnú  stavbu  č.  OU-PD-OSZP-2014/013779  zo  dňa  22.10.2014
a právoplatného  dňa  24.11.2014  vydaného  Okresným  úradom  Prievidza,  odbor
starostlivosti o životné  prostredie a skolaudované dňa 06.12.2016  Kolaudačným
rozhodnutím  č.  OU-PD-OSZP-2016/025152  zo  dňa  02.12.2016,    ktoré  sa  stalo
právoplatné a vykonatel'né dňa 06.12.2016.



3.   Predávajúci     sa  týmto  zaväzuje     odovzdať  predmet  kúpy  kupujúcemu   a   previesť
vlastnícke     právo     kpredmetu     kúpy  definovanému     v  čl.11.   ods.1.     tejto  zmluvy  na
kupujúceho za    podmienok stanovených v tejto kúpnej zmluve.
4.    Kupujúci        sa    týmto    zaväzuje    prevziat'    predmet    kúpy    azaplatiť    kúpnu    cenu
predávaj.úcemu  za podmienok stanovených  v tejto kúpnej. zmluve.
5.  Na účely tejto zmluvy sa pod poj.mom byt rozumie byt vrátane prislúchaj.úcej časti na

spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu.
6.  Spoločnými  časťami  bytového  domu  sú  časti  domu  nevyhnutné  na  jeho`  bezpečnost'
a podstatu  a sú   určené   na   spoločné  užívanie,   najmä  základy  domu,   strechy,   chodby,
obvodové    múry,    priečelia,    vchody,    schodištia,    spoločné    terasy,    podkrovia,    povaly,
vodorovné,  nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
7.  Spoločnými  zariadeniami  bytového  domu  sú  zariadenia,  ktoré  sú  určené  na  spoločné
užívanie a slúžia  výlučne tomuto  domu,  a to aj v prípade,  ak sú  umiestnené  mimo domu.
Takýmito  zariadeniami  sú   najmä  výt'ahy,   práčovne  a   kotolne  vrátane  technologického
zariadenia,    sušiarne,    kočíkarne,    spoločné    televízne    antény,    blezkozvody,    komíny,
vodovodné, teplonosné,  kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
8.  Príslušenstvom  bytu  sú   stavby,  ktoré  sú  určené  na  spoločné  užívanie  a slúžia výlučne
tomuto  bytového  domu,  nie  sú  jeho  stavebnou  súčast'ou  a nachádzajú  sa  na  pozemku

~'     patriacom kdomu.

9.   Na  účely  tejto  zmluvy  sa  22  bytov  vo  vyššie  uvedenom  bytovom  dome  a technická
vybavenost',   t.j.   prípoj.ka   vody,   dažďová   a splašková   kanalizácia,   ČOV,   komunikácie
a parkovacie   plochy,       chodníky,   prípoj.ka   plynu,     elektrická   prípojka   NN       a   verejné
osvetlenie súhrnne označuj.e ako„  Predmet kúpy".

Č,ánok  1111
Popis bytu, spoločných častí a zariadení domu

1.  Na účely tej.to zmluvy sa pod pojmom byt rozumie byt vrátane prislúchajúcej časti na
spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu.

2.   Byty  vbytovom  dome     sú  zhotovené  vbežnom  štandarde  vsúlade  so  zákonom
443/2010    Z,z.  o dotáciách  na  rozvoj  bývania  a o sociálnom  bývaní  vznení  zákona
277/2015 Z.z.   a v súlade so zákonom č.150/2013 Z.z.  o Štátnom fonde rozvoja bývania
znení zákona č. 276/2015 Z.z..
3.   Vlastníctvo   každého   bytu   vrátane   j.eho   vybavenia   a príslušenstva   je   ohraničené

_    vstupnými dverami   do bytu  a do  príslušenstva  umiestneného  mimo  bytu  vrátane zárubní,
hlavnými   uzavieracími ventilmi prívodu vody a plynu.
4.   Svlastníctvom   každého   bytu      j.e   spojené      spoluvlastníctvo   spoločných   častí   a
spoločných zariadení domu.
5.   Užívanie   každej   časti   domu,  j.eho   príslušenstva,   pozemku   zastavaného   domom   a
priľahlého    pozemku  nie je  obmedzené  na  vybraných  vlastníkov  bytov  alebo  nebytových
priestorov a tieto uŽívajú všetci vlastníci bytov spoločne.

lv. Kúpna cena

1.   Zmluvné   strany  sa   dohodli   na   kúpnej   cene  za   predmet   kúpy  vcelkovej   výške
1215 424,80 s  DPH  ( slovom Jedenmilióndvestopätnást'tisícštyristodvadsat'štyri eur
a osemdesiat centov),  pričom j.ednotlivé položky kúpnej. ceny sú nasledovné :

a) cena 22 bytov v bytovom dome vo výške maximálneho oprávneného nákladu stavby,
čo podľa  súčasnej  právnej  úpravy  predstavuj.e sumu   942 497,42  EUR  bez  DPH,  t.j.  1
130 996,90 € s DPH  ( slovom: Jedenmiliónstotridsat'tisíc devät'stodeväťdesiatšesť EUR
a deväťdesiat centov) a  bude financovaná  nasledovne:  suma vo výške 339 290,- EUR



s  DPH  bude  uhradená  na  účet  predávaj.úceho  po  písomnej  výzve  predávaj.úceho  z
dotácie   MDvaRR   SR,   suma   791    690,-   EUR   s   DPH   bude   uhradená   na   účet
predávaj.úceho po písomnej výzve predávaj.úceho z úveru zo ŠFRB a suma  16,90 EUR
s  DPH  bude  uhradená  na  účet  predávaj.úceho  po  písomnej  výzve  predávajúceho  z
vlastných prostriedkov kupujúceho.

Kúpna cena na jednotlivé byty je rozpočítaná nasledovne:

1  :    41635,19€bezDPH,
2:    41635,19€bezDPH,
3   :    41635,19€bezDPH
4:    41635,19€bez
5:    55112,81€bez
6:    55112,81€bez
7:    19100,49€bez
8:    55112,81€bez
9:    55112,81€bez
10:   19100,49€bez
11:   55112,81  € bez  DPH,
12:   55112,81  € bez

19100,49 € bez
55112,81  € bez
55112,81  € bez DPH,
19100,49 € bez
55112,81  € bez DPH,
55112,81  € bez DPH,

Byt č.19:   19100,49 € bez
Byt č.  20:   55112,81  € bez DPH,
Byt č. 21:   55112,81  € bez DPH,
Byt č. 22:   19100,49 € bez DPH
cena   skolaudovanej   technick

predstavuje  sumu  70  356,

49962,23 € s DPH
49962,23 € s DPH
. 49962,23 € s DPH
49962,23 € s DPH
66135,37  € s DPH
66135,37  € s DPH
22920,59  € s DPH
66135,37  € s DPH
66135,37  € s DPH
22920,59  € s DPH
66135,37  € s DPH
66135,37  € s DPH
22920,59  € s DPH
66135,37  € s DPH
66135,37  € s DPH
22920,59  € s DPH
66135,37  € s DPH
66135,37  € s DPH
22920,59  € s DPH
66135,37  € s DPH
66135,37  € s DPH
22920,59  € s DPH

vybavenosti    prislúchajúcej    k   bytovému    domu
DPH,  t.j.  84 427,90  EUR s  DPH  a  pozostáva  z

dvoch  častí:  zo  sumy  31   270,00  EUR  s  DPH  (37  °/o  ),  ktorá  bude  uhradéná  na  účet
predávajúceho po písomnej výzve predávajúceho z dotácie z MDvaRR SR a

53157,90 EUR s DPH  ( 63,00 °/o ),  ktorá bude uhradená na účet predávajúceho po
písomnej    výzve    predávajúceho   z   vlastných    finančných    prostriedkov   kupuj.úceho.
Financovanie technickej vybavenosti sa skladá :

Prípoj.ka  vody v  cene 4  956,84  EUR  s  DPH  bude  financovaná  celá  z  prostriedkov
kupujúceho.

Dažďová  a  splašková  kanalizácia  v  celkovej  cene  24  877,08  EUR  s  DPH  bude
financovaná  čiastkou  17  270,00  EUR  z  dotácie  MDvaRR  SR  (69,42  °/o)  a  čiastkou  7
607,08 EUR z prostriedkov kupujúceho.

ČOV v celkovej  cene 21  075,76  EUR  s  DPH  bude financovaná  čiastkou  14  000,00
EUR  z  dotácie   MDvaRR   SR   (66,43   %)   a   čiastkou   7   075,76   EUR  z  prostriedkov
kupujúceho.

Komunikácia  a  parkovacie  plochy  v  celkovej  cene  22   144,30  EUR  s  DPH  budú
financované čiastkou 22144,30  € z  prostriedkov kupujúceho.

Ostatné  objekty technickej  vybavenosti  v zmysle  PD,  t.j..  prípojka  plynu,    elektrická
prípojka   NN   a   verejné   osvetlenie  v  celkovej   čiastke   11   373,92   EUR  s   DPH   budú
financované celé z prostriedkov kupujúceho.
2.     Kúpna  cena  je  viazaná  na  proj.ekt  pre  stavebné  povolenie  a výkaz  výmer,  ktorý
predložil  predávajúci  ako  podklad,  čo je do  kvality a množstiev podrobne špecifikované



rozpočtom  predávajúceho  -  oceneným  výkazom  výmer,  ktorý  tvorí  prílohu  č.   1  tejto
zmluvy.     Kúpna    cena    zohľadňuje    kvalitatívne    adodacie    podmienky    materiálov,
výrobkov  a stavebno-montážnych  prác,  zodpovedaj.úce  STN  a všeobecne  záväzným
právnym   predpisom v stavebníctve.

3.      Kupujúci   sa  zaväzuje  zaplatiť  kúpnu   cenu   najneskôr  do  30  dní  od   doručenia
písomnej výzvy  predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny.
4.   Pokiaľ   kupujúcemu   nebudú   schválené   a poskytnuté   finančné   prostriedky      na

zaplatenie   kúpnej   ceny   predávajúcemu   z prostriedkov   poskytnutých   Ministerstvom
dopravy,      výstavby   a regionálneho   rozvoja   Slovenskej   republiky   podl'a   zákona   č.
443/2010  Z.  z.    v  znení  neskorších    právnych  predpisov  a      z   úveru    poskytnutého
Štátnym  fondom  rozvoja  bývania  podľa  zákona  č.150/2013  Z.  z.  v  znení  neskorších
právnych  predpisov,  zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  táto  kúpna    zmluva    sa  ruší  od
počiatku.

V. Osobitné ustanovenia

1.    Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy kupujúcemu do 3 dní po zaplatení
kúpnej  ceny.  0  odovzdaní  a  prevzatí  predmetu  kúpy  sa  vyhotoví  pÍsomný  protokol,
ktorý     podpíšu   obe  zmluvné  strany.   Protokol  sa  vyhotoví  v  dvoch   rovnopisoch,   po
jednom pre každú zmluvnú stranu.
2.    Zmluvné   strany   berú   na   vedomie,   že   Kupujúci   nadobudne   vlastnícke   právo   k
predmetu   kúpy  podľa  tejto  zmluvy  až  právoplatným   rozhodnutím   Okresného  úradu
Prievidza,  katastrálneho  odboru  o  vklade  vlastníckeho  práva  k  nehnuteľnostiam     do
katastra nehnutel'ností v prospech kupujúceho.
3.    Návrh na vklad vlastníckeho práva   k predmetu kúpy   podľa tejto zmluvy do katastra
nehnuteľností  podpíšu  obe  zmluvné  strany  a  podá  ho  Kupujúci  po  zaplatení    kúpnej
ceny.  Obe  zmluvné  strany  s  týmto  vkladom  súhlasia.  Poplatok  za  vklad  vlastníckeho
práva      k  predmetu  kúpy    podl'a  tej.to  zmluvy  do  katastra  nehnuteľností  bude  znášať
Kupujúci.
4.    Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  poskytnút' si  všetku  potrebnú  súčinnosť v  prípade,  ak
bude pre uskutočnenie prevodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy podl'a tejto zmluvy
v  prospech   Kupujúceho   potrebné   urobit'  v  tejto   zmluve   akékol'vek   opravy,   zmeny,
odstránit' zrejmé chyby v písaní alebo  počítaní,  prípadne  bude  potrebné  k tejto zmluve
vyhotoviť   dodatok.   Za   týmto   účelom   Predávaj.úci   splnomocňuje   v   plnom   rozsahu
Kupujúceho  (vrátane  substitučnej  plnej  moci),  aby vykonal  všetko  potrebné  na  to,  aby
Okresný  úrad    Prievidza,  katastrálny  odbor,  vykonal  riadny  zápis  vkladu  vlastníckeho
práva k prevádzanej  nehnutel'nosti podl'a tejto zmluvy do katastra nehnuteľností, t.j.  aby
doplnil  a/alebo  upravil/opravil  návrh  na  vklad  vlastníckeho  práva  a/alebo  túto  zmluvu,
podával  vysvetlenia  a  návrhy,  doručoval  a  prijímal  písomnosti  a  vôbec,  aby  vykonal
všetko,    čo   je    nevyhnutné    pre    právoplatné    skončenie    katastrálneho    konania    v
predmetnej veci.
5.    Nebezpečenstvo   škody   na   predmete   kúpy   prechádza   na   kupujúceho   v   čase
prevzatia  predmetu  kúpy   kupujúcim  na  základe  podpísaného  Protokolu  o  odovzdaní  a
prevzatí predmetu  kúpy.  Preberacie konanie vrátane podpísania  Protokolu  o odovzdaní
a  prevzatí  predmetu  kúpy  bude  vykonané  naj.neskoršie  do  3  dní  od  zaplatenia  celej
kúpnej ceny predávajúcemu.    Predávaj.úci je zároveň  povinný odovzdať kupujúcemu pri
odovzdaní   a   prevzatí   predmetu   kúpy     kompletnú   proj.ektovú   dokumentáciu,   všetky
predpísané  protokoly  o  skúškach  rozvodov  a  zariadeniach  bytového  domu,  certifikáty
použitých materiálov, záručné listy, energetické certifikáty a kl'úče.
6.    Predávajúci  sa  zaväzuj.e  odovzdať  predmet  kúpy  kupuj.úcemu  po  zaplatení  kúpnej
ceny.  0  odovzdaní  a  prevzatí  predmetu  kúpy  sa  vyhotový  protokol,  ktorý  podpíšu  obe



zmluvné strany a každá zo zmluvných strán obdrží jeden protokol.
7.    Kupuj.úci  vyhlasuj.e,  že  bol  oboznámený  so  zmluvou  o  výkone  správy  v  bytovom
dome a pristupuj.e k tejto zmluve v celom rozsahu.

Vl.  Technický stav predmetu kúpy

1. Z  dôvodu, že predmetom kúpy sú nové byty, kupujúci nepožaduje v zmysle § 5 ods.  1
písm. f/ zákona NR SR č.182/1993 Z.z.   o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších zmien, zistenie technického stavu bytov a nebytových priestorov
znaleckým posudkom s uvedením opráv, ktoré je treba nevyhnutne vykonať
v naj.bližších dvanástich mesiacoch.

2.  Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa dôkladne oboznámil so stavom
predmetu kúpy a v tomto stave ho kupuje a preberá.

3.  Predávaj.úci     zodpovedá   za   vady   predmetu   kúpy   (za   stavebné   časti),   ktoré   budú
kupujúcim   písomne   oznámené   do   60   mesiacov   od    nadobudnutia   právoplatnosti
kolaudačného   rozhodnutia   na   stavbu   „BYTOVÝ   DOM   „4"   -   22   BJ,   NEDOŽERY-
BREZANY",  ak  budú  uplatnené  v lehotách  a postupom  v súlade  s príslušnou  platnou
a účinnou   právnou   úpravou.   Na   zabudované   výrobky   atechnológie,   ktoré   nie   sú
stavebnou  časťou,  sa vzt'ahuj.e záručná doba  určená  ich výrobcami,  pokiaľ nevyhnutne
aplikovateľná právna úprava neustanovuje inak.

4.  Predávajúci zodpovedá za vady,  ktoré má predmet kúpy v čase odovzdaniakupujúcemu
a za  vady,    ktoré  vzniknú  počas  trvania  záručnej  doby.  Ak  pôjde  o vadu,  ktorá  bráni
prevádzke,  je  predávajúci    povinný  vadu  odstránit'  do  5  dní  po  písomnom  nahlásení
reklamácie        (aj        faxom        na        č.        046/5422209)        amailom        na        adresu:
sekretariat@priemstav.eu).  Ak  pôj.de  o vadu,  ktorá  nebráni  prevádzke,  je  predávaj.úci
povinný vadu  odstrániť  najneskôr do  10  dní  po  obdržanĺ  reklamácie.  V prípade,  ak   sa
preukáže,  že  kupujúci    reklamoval  vadu    neoprávnene,  t.  j.  že  ním  reklamovaná  vada
nevznikla vinou  predávaj.úceho,  resp.  že vadu spôsobil  nevhodným   užívaním  kupujúci,
je       povinný    uhradiť    predávajúcemu       všetky    náklady       vzniknuté    v    súvislosti    s
odstraňovaním vady.

5.  Ak  nenastúpi  predávajúci  k odstráneniu  reklamovanej  vady  ani  do  30  dní  po  obdržaní
reklamácie,   alebo   kupuj.úcemu   oznámi,   že  vadu   neodstráni,  je   kupuj.úci   oprávnený
poveriť   odstránením   vady   inú   špecializovanú   firmu.   Všetky  takto   vzniknuté   náklady
potom uhradí predávajúci kupujúcemu.  Podkladom pre stanovenie nákladov bude výkaz
výmer.

6.  Vprípade,  že  predávajúci  mešká  s odstraňovaním  vád  podľa  článku  Vl.  ods.  4.  tej
zmluvy,   môže  kupujúci  vyúčtovat'  predávajúcemu  zmluvnú  pokutu  vo  výške  0,05
z ceny vadnej časti predmetu kúpy bez DPH  za každý deň omeškania.

Vll. Spoločné a záverečné ustanovenia

1.       Právne  vzt'ahy     medzi   zmluvnými   stranami   vtejto   zmluve   neupravené   sa   riadia
príslušnými   ustanoveniami   všeobecne      záväzných   právnych   predpisov   Slovenskej
republiky.

2.       Zmluva    nadobudne   platnosť   dňom   jej   podpisu    obidvoma   zmluvnými   stranamj
a účinnosť dňom  nasledujúcim  po jej  zverejnení   na  webovej  stránke  Obce  Nedožery-
Brezany.

3.       Túto   zmluvu   možno   menit'   alebo   dopĺňat'   výlučne   formou   písomných   dodatkov
schválených   a podpísaných   oboma   zmluvnými   stranami.    Dodatky   budú   čĺslované
vporadí   akom   sú   uzatvorené   s uvedenĺm   dátumu   ich   podpísania.   Na   ich   platnost'



a účinnost' sa vzt'ahujú pravidlá ako na zmluvu uvedené v predchádzajúcom odseku.

4.       Zmluva  je vyhotovená v šiestich  rovnopisoch,  z ktorých  každý má  povahu   originálu,
z ktorých   dve   vyhotovenia   sú   určené   Okresnému   úradu   v prievidzi,   katastrálnemu
odboru a zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.

5.       Zmluvné  strany  vyhlasujú,  Že  si  zmluvu  pred  jej  podpísaním  prečítali  ajej  obsahu
porozumeli, zmluva zodpovedá  ich skutočnej. vôli,  ktorú  prejavili slobodne, vážne,  určite
azrozumiteľne,    zmluva    nebola    uzavretá    vtiesni    ani    za    nápadne    nevýhodných
podmienok.

V Nedožeroch -Brezanoch, dňa ...T...4:.*.?.?

Kupujúci:

Obec NedožeryJBrezany

v zastúpení

JUDr.  Martin Mokrý

starosta obce

P r e d  á v a j  ú Qĺi:

PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.

v zastúpení

lng.  Peter Kiaba

predseda predstavenstva


