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Zápisnica o založení 
Spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových priestorov Vila Kollár – SVBP,  

miesto konania: Dolný Smokovec 71, 059 81 Vysoké Tatry dňa 28.04.2021 
v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení  

 
 
Prítomní: 

1. PAULL & P, a.s. so sídlom: Teslova 19, 821 02 Bratislava, IČO: 36 006 289 zastúpená predsedom 
predstavenstva Ing. Petrom Paullom  
vlastník  bytu č. 1 pod B./23 a nebytových priestorov (Priestorov pod B./1 až B./36) vo vchode: 0 (Dolný 

Smokovec) v budove Vila Kollár súpisné číslo (sč): 71 na parcele C-KN č. 116 evidovanej na LV č. 1111 

v katastrálnom území Starý Smokovec, obec Vysoké Tatry, okres Poprad ako doterajší vlastník domu – 

Inej budovy a 

2. Vila Kollár s.r.o., so sídlom: Dolný Smokovec 71, 059 81 Vysoké Tatry, IČO: 51 443 341, zastúpená 
konateľom Ing. Petrom Paullom    
nadobúdateľ Priestoru č. 19 (nebyt. priestoru – Klubovne) pod B./37 vo vchode: 0  (Dolný Smokovec) 

v budove Vila Kollár sč. 71 na parcele C-KN č. 116 evidovanej na LV č. 1111 v katastrálnom území Starý 

Smokovec, obec Vysoké Tatry, okres Poprad ako nový vlastník nebytového priestoru v dome  

 
Program: 
1./ Úvod  
2./ Návrh Zmluvy o založení Spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových priestorov  
      Vila Kollár – SVBP  (predmetná zmluva je Prílohou č. 1 tejto zápisnice) 
3./ Voľba prvého predsedu spoločenstva 
4./ Záver  
 
 
K bodu 1./  

- Ing. Peter Paull  ako štatutárny zástupca oboch účastníkov konštatuje, že za účelom zabezpečenia správy 
domu – budovy Vila Kollár na LV č. 1111 a priľahlých pozemkov na LV č. 1053 v katastrálnom území Starý 
Smokovec, obec Vysoké Tatry , okres Poprad sa rozhodli založiť Spoločenstvo vlastníkov v súlade so 
zákonom č. 182/1993 Z.z., pretože viac ako polovicu podlahovej plochy budovy tvoria apartmány, ktoré 
sú určené na bývanie (krátkodobé ubytovanie). Aj keď zákon neobsahuje definíciu pojmu: apartmán 
(iba bytu slúžiaceho na trvalé bývanie), podľa názoru zakladateľov je namieste použiť analógiu zákona 
o bytoch a nebytových priestoroch aj na správu Apartmánového domu, v záujme všetkých vlastníkov. 
Nie je pritom rozhodujúce technické pomenovanie priestoru na LV č. 111 podľa Zákona o katastri (ktorý 
rovnako neobsahuje definíciu pojmu: apartmán), dôležité je účel využívania a to je podľa stavebného aj 
kolaudačného rozhodnutia „ubytovacie zariadenia pre krátkodobé pobyty“.  

- Na základe kolaudačného rozhodnutia Mesta Vysoké Tatry č.j.: 855/2020/3-Ká, právoplatného dňa 
18.12.2020 stavba Vila Kollár sč. 71 v Dolnom Smokovci v kat. území Starý Smokovec pozostáva: zo 
suterénu, prízemia, poschodia a podkrovia. Suterén sa skladá: z chodby, kotolne, technickej miestnosti, 
18 kóji, klubovne s WC a schodiska. Prízemie pozostáva: zo závetria, chodby, 7 apartmánov, 1 bytu a 
schodiska. Na poschodí sa nachádza: chodba so schodiskom a 8 apartmánov. Podkrovie pozostáva: zo 
schodiska a 2 apartmánov. Na priľahlom pozemku je vytvorených 18 parkovacích miest na parc. č. 118/9 
až 118/26 vrátane príjazdovej cesty na parcele č. 118/4, ktoré sa nachádzajú na LV č. 1053. 

 
 

K bodu 2./  
- V rámci bodu 2./ štatutárny zástupca zastupujúci oboch zakladateľov vyhlásil, že  s c h v a ľ u j e  Zmluvu 

o založení Spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových priestorov pod názvom Vila Kollár – SVBP a to 
v predloženom znení viď. Prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 

K bodu 3./ 
- Ing. Peter Paull konštatuje, že za účelom postupného prevodu apartmánov bolo potrebné vyriešiť správu 

budovy. Do prvého zasadnutia riadnej schôdze po prevode apartmánov, na ktorej sa uskutočnia voľby 
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do všetkých orgánov spoločenstva, funkciu prvého predsedu bude zastávať Ing. Peter Paull, ktorého 
týmto formálne zvolili do funkcie 2 zakladatelia. Vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je viac vlastníkov, 
nebudú zatiaľ zvolení členovia rady.  
 

K bodu 4./  
- V závere tejto zakladajúcej schôdze sa konštatuje, dočasný predseda Ing. Peter Paull z poverenia 

zakladateľov podá návrh na zápis spoločenstva do príslušného registra – na Okresný úrad Prešov podľa 
§-u 7 ods. (2) Zákona č. 182/1993 Z.z. v platnom znení. 
 

- Vyhlásenie UZNESENIA o založení spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových priestorov: 
 
1./ Zakladatelia schvaľujú Zmluvu o založení Spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových 
      priestorov Vila Kollár – SVBP v predloženom znení. 
2./ Zakladatelia zvolili prvého predsedu spoločenstva v osobe: Ing. Peter Paull, ktorého  
      súčasne poverujú podaním návrhu na registráciu spoločenstva na Okresnom úrade Prešov 
3./ Zakladatelia sa uzniesli, že prvý predseda bude vykonávať svoju činnosť až do zvolenia 
      prvého výročného zasadnutia zhromaždenia vlastníkov po predaji všetkých apartmánov .  
      Na tejto prvej schôdzi sa uskutočnia riadne voľby do orgánov spoločenstva (zatiaľ sa rada  
      nemôže vytvoriť pre nedostatok vlastníkov), bude schválený rozpočet na rok 2022 a 
      prijaté všetky rozhodnutia, ktoré patria do kompetencie zhromaždenia vlastníkov. 

 
 
Vysoké Tatry – Dolný Smokovec dňa 28.04.2021 
 
 
 
 
...........................................  

Zapisovateľ Ing. Peter Paull    

 
 
 
 
 
 
 
Zakladatelia – Prezenčná listina: 
 
 
..............................................                                                                  .............................................. 
           PAULL & P, a.s.                                                                                          Vila Kollár s.r.o. 
  predseda predstavenstva                                                                           konateľ Ing. Peter Paull 
       Ing. Peter Paull 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.1:  
 

Zmluva o založení Spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových priestorov Vila Kollár - SVBP 
zo dňa 28.04.2021 
 


