
ZMLUVA 
o pre,vode vlastníctva bytu 

uzatvorená podľa zákona číslo 182/1 993 Z.z. o vla5.tníctve bytov a nebytovýct. priestorov v 
znení neskorších predpisov 

J>redávatjúci:: M1est·o J(rásno nad! Kysucou 

a 

Zastúpené: Ing. Jozef Crapa- prirnátor mesta 
IČO: 00314 072 

)(!llpujúci: liLndi~llav Kašu ba, roc .. Kašuba, nar. 12.8.1965, 
r.•5. ·)yton1 Krásno nad Kysucou č. 1275 

2/J~uika Kašu rod. Brňáková, nar. 16.1.1963, 
r.č. bytom Krásno nad Kysucou č . 1275 

Zn1luvné strany sa dohodli na prevode vlastníctva bytu za nasledujúcich pod mie no k: 

l. 
, 

lfvodné ustanovc~nia 

1. Predávajúci je "ýlučnýn1 vlastn: ko in: 
a! bytu číslo 25, ktorý sa nachádza na 7. poschodí bytového domu súpisné číslo 12 75. 

vchod č. s. l 275, ktorý je f•Os1avený na parcele KNC 67801167 v Krá:::nc nad 
Kysucou~ 

bi nehnuteľnost i a to parcely K C 67801167 -- zast. pl.ochy a nádvoria o výtnere 291 
m2 v podiele 5970/145371): výmera pripadajúca na prevádzaný podie:! preds·-:avuje 
ll, 95 n·t2, 

cl vo výške 5970/145376 nz. spoločných častiach a zariadeniach don:tu ,: .s. 1275. 
~. ·\Jehnuteľností uvedené v bode l _tJÍsJneno al, b/ a cl zmluvy sú zapísané na LV C:. 2416. 
3 . .Predávajúci je podielovým spoh.t, 'Jm:tníkorn vo vý.ške 5970/145376 parcely KNC 6780/166 

zastavanej plochy a nádvoria. 

R 
lPredm~et zrnluvy 

] . Predrrletom. prevodu vlastníctva r O<L'a tejto zmluvy je prevod: 
a/ vlastníctva bytu č. 25, kto ~ý ~.a nachádza na 7. poschodí bytového domu súpisné 

čfslo 127:0:, vchod č.s . l275, ktorý je postavený na parcela I<NC 6780/1 67 v K.rásne 
nad Kysucou, 

b/ spoluvlas1níckeho podielu nehnuteľnosti a to parcely KNC 6780116í -- zastz.vané 
plochy a nádvoria o výmere 291 m2- v podiele 5970/1453 76- v~{ntera pripadajúcét 
na prevádzaný podiel pn:dstavuje- 11 ,95 rn2, 

c/ spoluvlastníckeho podielu vo výške 59701145376 na spoločných c:astjach 
a zariade·niach domu č: . s. J 275, 



dl spol u vJ astníckeho pod.ielt na parcele 67801166 c :KN o výmere 23 5 m2 zastav an~~ 
plochy a nádvoria v podiete 59701145376 -- výn1era pripadajúca na prt vádzaný 
podiel predstavuje 9,64 In2 

m 
!)·opis a rozloha bytu 

L Prevádzaný byt č _ 25 pozostáva z 3 obytných miestnosti, loggia a príslui;en~.tva. 
2. Príslušenstvo b) tu je kuchyľ1a, chodba, kúpeľňa, WC, špEgza a pivnica č. 25. 
3. Súčasťou bytu je jeho vnútorr.é vybavenie a 1o: vodovodné, teplovodné, kanalizačné . 

elektrické a tele:fórme prípojky .. vykurovacie telesá vrátane vnút01n)rch ro:l:vodov, okrem 
tých~ ktoré sú určené na spoloč: n é užívanie. 

4. Celková výtnerz. podlahovej plo:hy bytu a pivnice je vyrrtedzená 59,70 rn2 . 

IV. 
Určenie a ]popis spoJoť:n1ýich častí donnu a spolo(~ných zadadelllí dlomu 

L S vlastn:íc.tvon1 bytu je spojené aj podielové spoluvlastníctvo spoločn:ých <~astí do1nu a 
spoločných zariadení dotnu. 

2. Spoločnými časťarni domu sú: základy domu, strecha domu, chodby, obvodové múry. 
priečelia, vchody, schodiskový priestor, vodorovné nosné a izolačné kon~.nukcie a zvislé 
nosné konštrukcie. 

3. Spoločný.mi zariadenimni dom J sú spoločné televízne káblové rozvody, h:rom.ozvody:. 
vodovodné, teplonosné, kanali :~aó1é, elektrické, telefónne don1ové prípojky, a to aj v 
pripacle ak sú urniestnené tni mo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je prevádzan)' byt . , 
un11estneny. 

v. 
T(!c:hnický stav don1u a bytu 

1. Predávajúci pre hlasuje, že nie s Ct n1u znárne také vady a poškodenia bytu, jeho vybavenia. 
spoločných časd a spoločných ;:ariadení domu, na ktoré by n1al kupt~júceho osobitne 
upozorniť. 

2. Kupujúci prehlc-.sujú, že pred uzatvorením tejto zrnluvy sa oboznámiU so stavom bytu~ 
vybavenia, spoločných častí a ~)poločných zariadení domu a v tomto stave h•) preberajú. 

VI. 
C·f:na bytu a S(:·Oluvlastníckdto podielu na pozentku 

Predávajúci predáva kupujúcemu b:rt č. 25, ktorý sa nachádza na 7. poschodí bytového domu 
c.s. 1275, vchod č . s . 1275, ktorý je postavený na parcele KNC 67801167 uvede:.:1ý v č lánku TI. 
odsek l . písmeno aľ vrátane spoJ uv .as1níckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach 
do:mu uvedených v článku II. odseLu l. písm.eno cl a spoluvlastníckeho podi~:lu na pozen1ku 
t~vedenom v článku IL odseku l. písrneno bi a kupujúci odlkupuje na základe uzn. MZ č. 
212012 zo dňa 29.2.2012 za kúpnu cenu: 



ll byi o výmere 59.,70 tn2 za cenu 1(,,73 €/m2 t.j. 959,55 € 

2./ podiel na spoločn);ch priestorov 9,64 n12 za cenu 2,32 €/m:2 t.j. 22,36 € 
Celková kúpna cena je 981,91 eur, slovom: deväťstoosen1desiatjeden euro , deväťdesiatjedc·n 
centov 

Pri podpise z:mluvy bude táto smna uhradená na účet Mesta Krásno nad Kysucou : 
' , 109')512''' /0""'00 C. tJ. . _ "_ .Y . ~., L. . 

VII. 
Správa dom1u 

Podľa § 7 odsek 2 z3.kona NR SR c:. 18211993 Z. z. o vlastníctve bytov a ne byt o v ý ch 
priestorov v znení neskorších predp :sov vlastrúci bytov uzatvárajú zrnluvu o v:O::one správy:. 
ktoré vykonáva KRAS B YT, s .. o. K.rásno nad Kysucou- Struhy 83 ku ktorej knpujúci 
pristupuje. 

rvnll 
Zäverečn.é ustanovenia 

l. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 ~·ovnopisoch, z ktorých každý jeden má platnosf o:iginállt. 
2. Zml:.tvné strany vy hlasujú, že zm.h.:.vu uzavreli na základe slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodn)rch podmienok! zmluvu si precítali, jej obsahu 
rozumej ú a na znak súhlasu zm luvu podpis~jú. 

3. Nadobúdateľ na.dobudne vlasrructvo bytu a spoluvlastnícky podiel na spolob1ých čas tiach. 
zariadenjach domu a po zem ku vkLadom do katastra nehnuteľností na Sp:ráv~: kata5tra 

v 

v Cadci . 
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto 2.mluvy je návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 

V Krásne nad K vsucou, dňa 1.8.2.0 2 
• 

Kupujúei 

LadislaY Kašuba ... 

Janka Kašubová .. 
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za Mesto :zrásno na? ~ystN~~~ ./ ·· / 
Ing. Jozet Grapa, pnn1ator nhesla -
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