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ZMLUVA o založení SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV BYTU A NEBYTOVÝCH 

PRIESTOROV s názvom Vila Kollár - SVBP zo dňa 07.06.2021 

(nové úplné znenie) 

 
 

Čl. I. 

 

 

Zmluva o založení Spoločenstva vlastníkov bytu a nebytových priestorov uzavretá podľa §-u 51 a §-u 

139 Občianskeho zákonníka (zákon číslo 40/1964 Zb. v platnom znení) prihliadajúc pritom na príslušné 

ustanovenia zákona číslo 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 

predpisov použitím právnej analógie, medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

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 číslo 116   

             evidovanej na LV č. 1111 v katastrálnom území Starý Smokovec, obec Vysoké Tatry, okres          

             Poprad ako doterajší vlastník domu 

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    

vlastník Priestoru č. 19 (nebytového priestoru – Klubovne) pod B./37 vo vchode: 0 (Dolný 

Smokovec) Vila Kollár sč. 71 na parcele C-KN č. 116 evidovanej a LV č. 1111 v katastrálnom 

území Starý Smokovec, obec Vysoké Tatry a kupujúci prvého nebytového priestoru v dome  

 

 

 

 

Čl. II. 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Vlastníci bytu a nebytových priestorov (apartmánov a pivníc) v dome Vila Kollár, ktorí uzatvárajú 

túto zmluvu sa nachádza v meste Vysoké Tatry sč. 71 (časť Dolný Smokovec) bez ulice a  

orientačného čísla domu, v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Poprad katastrálnom odbore 

evidovaný na LV č. 1111, nachádza sa na pozemku parcela C-KN č.: 116 - zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 604 m2 v kat. území Starý Smokovec, obec Vysoké Tatry, okres Poprad. 

Užívanie domu je spojené s priľahlými pozemkami vedenými na LV č. 1053. 

 

2. Vila Kollár sč. 71 bola postavená v roku 1891, rekonštruovaná v rokoch: 1956, 1977, 1993. Súčasnú 

podobu nadobudla na základe kolaudačného rozhodnutia Mesta Vysoké Tatry č.j.: 855/2020/3-Ká 

právoplatného dňa 18.12.2020, prestavbou na apartmánový dom. Predmetný objekt je nehnuteľnou 

národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 

ÚZPF 1023/1. Jedná sa o trojpodlažnú budovu, ktorá je z časti podpivničená. V objekte sa nachádza 

jeden správcovský byt a 17 apartmánov, ich účel užívania: ubytovacie zariadenia pre krátkodobé 

pobyty. Ku každému apartmánu a bytu patrí jedna pivničná kobka, ktoré sa nachádzajú v suteréne 

domu ako skladové priestory v 5 miestnostiach, ďalej technická miestnosť a klubovňa. Z uvedeného 

vyplýva, že viac ako ½-inu podlahovej plochy budovy tvoria apartmány, ktoré sú určené na bývanie. 

Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť Vila Kollár technicky označená v katastri nehnuteľností 

na LV č. 1111 ako Iná budova spĺňa podmienky na spoločnú správu a hospodárenie, aj keď zákon 

neobsahuje definíciu pojmu: apartmán.     
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3. Na priľahlom pozemku je vytvorených 18 parkovacích miest na parc. č. 118/9 až 118/26 vrátane 

príjazdovej cesty na parcele číslo 118/4, ktoré sa nachádzajú na LV č. 1053 v kat. území Starý 

Smokovec, obec Vysoké Tatry, okres Poprad. 

 

4. Za účelom zabezpečenia správy domu – Inej budovy Vila Kollár 71 vrátane priľahlých pozemkov 

a ďalších činností so správou a spoločným hospodárením vlastníkov spojených sa zmluvné strany 

rozhodli založiť spoločenstvo bytu a nebytových priestorov.  

  

5. Spoločenstvo ako združenie vlastníkov je právnickou osobou bez právnej subjektivity, ktoré vzniklo 

na základe zmluvy o založení spoločenstva dňa 28.04.2021. 

 

 

Čl. III. 

Názov a sídlo spoločenstva 

 

1. Názov spoločenstva  : Vila Kollár - SVBP 

 

2. Sídlo spoločenstva je:  Dolný Smokovec 71, 059 81 Vysoké Tatry. 

 

 

 

Čl. IV. 

Orgány spoločenstva 

 

 

Orgánmi spoločenstva sú : 

a) predseda, 

b) rada, 

c) zhromaždenie vlastníkov. 

 

 

 

Čl. V. 

Predseda 

 

1. Predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene. Zabezpečuje 

komunikáciu medzi spoločenstvom a poskytovateľom služieb, dodávateľmi, úradmi a inštitúciami. 

2. Predsedu volí a odvoláva zhromaždenie vlastníkov nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov 

vlastníkov bytu a nebytových priestorov na tri roky. 

3. Za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkoly a je bezúhonná. 

4. Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločenstva, ak nie sú zmluvou o spoločenstve alebo 

rozhodnutím vlastníkov na zhromaždení zverené inému orgánu spoločenstva. 

5. Predseda spoločenstva môže podávať návrhy na zhromaždenie vlastníkov, zvolať zhromaždenie, ak 

o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov a predkladať materiály na prerokovanie a schválenie na 

zhromaždenie vlastníkov a to najmä: 

a) zmluvy s dodávateľmi a s poskytovateľom služieb súvisiace so správou domu, 

b) návrh na určenie výšky mesačných úhrad za plnenia poskytované za správu domu  

c) vykonáva všetky operatívne úkony v mene spoločenstva vlastníkov za účelom zabezpečenia  
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riadnej prevádzky a údržby domu vrátane príslušenstva a priľahlých pozemkov 

d) vykonáva úkony na ochranu majetku vlastníkov a spoločenstva 

e) predkladá návrh na schválenie domového poriadku a iné podklady na rokovanie 

zhromaždenia, 

f) zodpovedá za vedenie archívu spoločenstva, zhromažďuje zápisnice, zmluvy,  

účtovné doklady a iné listiny,  

g) spolupracuje s radou a poskytuje jej členom súčinnosť pri výkone činnosti orgánu dozoru.  

 

6. Predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu - vlastníkom bytu a nebytových priestorov 

porušením svojich povinnosti alebo prekročením svojich právomoci. 

7. Predseda nesmie : 

a) vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré neboli schválené vlastníkmi  

na zhromaždení vlastníkov 

b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody súvisiace so spoločným hospodárením bez vedomosti 

vlastníkov alebo bez schválenia týchto úkonov na zhromaždení vlastníkov. 

 

8. Za prvého predsedu až do konania 1. výročnej schôdze – zhromaždenia vlastníkov bol zvolený 

zakladateľmi Ing. Peter Paull, bytom: Karola Františka Palmu 1954/31, 034 01 Ružomberok. 

 

Čl. VI. 

Rada 

 

1. Rada je dozorný orgán spoločenstva. 

2. Rada : 

a) zvoláva zhromaždenie vlastníkov najmenej raz za rok, 

b) kontroluje hospodárenie spoločenstva, 

c) navrhuje voľbu a odvolanie predsedu spoločenstva v prípade zistenia nedostatkov 

v jeho činnosti.   

3. Rada má najmenej troch (3) členov. Členom rady môže byť len vlastník bytu alebo nebytového 

priestoru v dome.  

4. Členom rady nemôže byť predseda. 

5. Funkčné obdobie je tri roky. 

6. Na platné rozhodnutie rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Členovia rady sú 

oprávnení nahliadať do všetkých dokumentov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločenstva,  

kontrolujú, či spoločenstvo vykonáva svoju činnosť v súlade so zmluvou o spoločenstve a v súlade 

s prijatými rozhodnutiami zhromaždenia, kontroluje, či je zabezpečená spoločná správa domu 

zmluvou o poskytnutí služieb uzavretou s vlastníkmi – členmi spoločenstva na umožnenie plynulej 

prevádzky a riadneho chodu domu, a ochrany ich majetku. 

7. Člen rady nesmie : 

a) vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré neboli riadne schválené na 

zhromaždení vlastníkov 

b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody súvisiace s hospodárením spoločenstva bez vedomosti 

vlastníkov alebo bez schválenia týchto úkonov na zhromaždení vlastníkov. 

 

8. Rada zvoláva zhromaždenie podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej 

štvrtina vlastníkov bytu a nebytových priestorov. 
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Čl. VII. 

Zhromaždenie 

1. Zhromaždenie tvoria všetci vlastníci bytu a nebytových priestorov v dome.  

2. Zhromaždenie zvoláva rada podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej 

štvrtina vlastníkov bytu a nebytových priestorov v dome. 

3. Zhromaždenie vlastníkov: 

a) schvaľuje zmeny zmluvy o spoločenstve, spôsob hospodárenia a domový poriadok, 

b) schvaľuje zmluvu o poskytnutí služieb za účelom zabezpečenia spoločnej správy domu 

a priľahlých pozemkov, zmluvy o dodávke, prípadne iné zmluvy súvisiace so spoločným 

hospodárením a správou domu Vila Kollár a priľahlých pozemkov, 

c) rozhoduje o investíciách do opravy, údržby, obnovy a modernizácie domu - národnej  

kultúrnej pamiatky Vila Kollár v súlade s pamiatkovým zákonom, 

d) rozhoduje o spôsobe financovania opravy, údržby, obnovy a modernizácie domu 

vrátane údržby priľahlých pozemkov a zelene, 

e) schvaľuje zmluvy o úvere a zmluvy o zabezpečení pohľadávky veriteľa  

vyplývajúcej z poskytnutého úveru, 

f) rozhoduje o správe domu a priľahlých pozemkov ako aj o zmene spôsobu správy, 

g) volí a odvoláva členov rady, 

h) volí a odvoláva predsedu, 

i) rozhoduje o zrušení spoločenstva s likvidáciou alebo bez likvidácie, 

j) rozhoduje o ďalších otázkach týkajúcich sa spoločnej správy domu a hospodárenia 

so spoločným majetkom na LV č. 1111, 1053 v kat. území Starý Smokovec,  

ktoré si vlastníci vyhradia na rozhodnutie na spoločnú schôdzu – zhromaždenie.  

    

Čl. VIII. 

Správa spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstva domu a  

priľahlých pozemkov 

 

 

1. Vlastníci v rámci spoločenstva zabezpečujú spoločnú prevádzku domu, bytu, apartmánov a ďalších 

nebytových priestorov, údržbu a opravu spoločných častí a spoločných zariadení domu vrátane 

príslušenstva, priľahlých pozemkov a zelene prostredníctvom tretej osoby s právnou subjektivitou - 

poskytovateľa. 

2. Poskytovateľ vykonáva správu pre vlastníkov -  členov spoločenstva dodávateľským spôsobom na 

základe zmluvy o poskytnutí služieb. Táto zmluva zabezpečuje jednotnú správu domu, s ktorou je 

viazaný každý vlastník. Poskytovateľom služieb v súvislosti so správou je jeden z vlastníkov, ak sa 

zhromaždenie nerozhodne inak. Určité práce v súvislosti so správou a údržbou domu, spoločných 

častí a priľahlých pozemkov môžu zabezpečiť vlastníci aj svojpomocne a bez náhrady s tým, že ak 

sa tieto práce nebudú vykonávať pravidelne a riadne, budú zahrnuté do zmluvy o poskytnutí služieb 

za úhradu. Obsahom zmluvy o poskytnutí služieb musí byť hlavne dohoda o dodávke plnení 

spojených s užívaním domu, bytu a nebytových priestorov, poistenie domu, ďalej oprava a údržba 

spoločných častí a spoločných priestorov, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie riadnej prevádzky 

domu a na udržanie jeho stavu. Ochrana a zachovanie hodnoty majetku je spoločným záujmom 

všetkých vlastníkov.   

3. Spoločenstvo vlastníkov na zhromaždení rozhoduje o nákladoch na správu domu, o obsahu zmluvy 

o poskytnutí služieb, vyjadruje sa k mesačným úhradám za plnenie pre jednotlivých vlastníkov bytu 

a nebytových priestorov v dome, kontroluje plnenie záväzku vlastníkov a vyúčtovanie mesačných 

úhrad tak, aby nevznikla nikomu škoda na majetku, každá zmluvná strana dodržala svoj záväzok a 

aby nevznikli nevyrovnané záväzky a pohľadávky medzi poskytovateľom služieb a prijímateľmi. 
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4. Spoločenstvo vlastníkov, ktoré nemá právnu subjektivitu zveruje spravovanie úhrad vlastníkov bytu 

a nebytových priestorov poskytovateľovi na základe zmluvy o poskytnutí služieb, ktorý je povinný 

zabezpečovať pre každého vlastníka: 

a) dodávku tepla a teplej vody, 

b) dodávku vody z verejných vodovodov a vodárni, 

c) odvádzanie odpadových vôd a splaškov verejnými kanalizáciami, 

d) osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu vrátane priľahlých pozemkov 

(prístupovej cesty a parkoviska pred vchodom do budovy), 

e) upratovanie spoločných časti a spoločných zariadení domu, 

f) čistenie a údržbu prístupovej cesty a parkovacej plochy vrátane zelene na spoločných  

pozemkoch, 

g) odvoz odpadkov, údržbu stojiska a čistenie kontajnerov, 

h) údržbu video-vrátnika a rampy pred vchodom na parkovisko, 

i) bežnú údržbu a opravu zariadení na spoločných častiach a v spoločných  

priestoroch domu a na priľahlých pozemkoch.  

5. Poskytovateľ služieb pre spoločenstvo vlastníkov zabezpečuje aj iné služby a plní ďalšie úlohy, na 

ktorých sa uznesie zhromaždenie vlastníkov. 

 

 

Čl. IX 

Úprava práv a povinností vlastníkov bytu a nebytových priestorov v dome 

 

1. Vlastníci bytu a nebytových priestorov ako členovia spoločenstva sú povinní hospodáriť spoločne 

a zodpovedne, starať sa o spoločný majetok, hradiť náklady za služby spojené s užívaním vlastného 

bytu a nebytových priestorov ako náklady za služby spojené s užívaním spoločných častí a zariadení 

domu, príslušenstva a náklady na udržiavanie zelene a priľahlých pozemkov, ktoré sú v podielovom 

spoluvlastníctve vlastníkov. Na zhromaždení vlastníci rozhodujú väčšinou hlasov o spôsobe správy 

prostredníctvom jedného dodávateľa pre všetkých členov spoločenstva - vlastníkov.  

2. Vlastníci nemôžu uzatvárať individuálne zmluvy na poskytnutie služieb spojených s užívaním bytu 

a nebytových priestorov a nesmú sa odpojiť od dodávky energií poskytnutých dodávateľom na 

základe rozhodnutia zhromaždenia. Vlastníci nesmú ani obmedziť dodávku energií do vlastných 

priestorov do takej miery, čím by zvýšili náklady na odber v susediacich priestoroch alebo ostatným 

vlastníkom by sa znížila kvalita bývania a užívania.  

3. Vlastníci sú povinní splniť si svoje záväzky voči spoločnému dodávateľovi resp. poskytovateľovi 

služieb tak, aby nevznikli žiadne nedoplatky, s ktorými by mohli zaťažiť ostatných vlastníkov, 

prípadne obmedziť výkon ich vlastníckych práv alebo spôsobiť škodu. Úhrady za výkon správy a 

za poskytnutie služieb súvisiacich s užívaním jednotlivých priestorov budú určené mesačne v rámci 

zmluvy o poskytnutí služieb ako aj platnosť a výška splátok. Ak vlastník vstupuje do užívania bytu 

alebo nebytového priestoru ešte pred nadobudnutím vlastníckych práv vkladom do katastra 

nehnuteľností alebo pred podpísaním zmluvy o poskytnutí služieb resp. predtým, než k tejto zmluve 

pristúpi, je povinní refundovať predchádzajúcemu vlastníkovi náklady za služby od vstupu do držby 

pri súčasnom prevzatí kľúčov.   

4. Vlastníci sú povinní okrem úhrady nákladov za služby vytvoriť mechanizmus na financovanie 

nákladov na prevádzku, údržbu a opráv domu Vila Kollár tak, aby sa pokryli predpokladané náklady 

minimálne na ročnú prevádzku, údržbu a opráv spoločných častí a spoločných zariadení domu, 

príslušenstva a na údržbu priľahlých pozemkov vrátane starostlivosti o zeleň. O týchto nákladoch 

sa rozhodujú podľa potreby, spravidla ročne na výročnom zhromaždení vlastníkov.  

5. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor 

v dome udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, včas zabezpečovať bežnú údržbu a opravu. 

Je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní alebo pri prenájme bytu a nebytového priestoru 

nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone vlastníckych, spoluvlastníckych a užívacích práv. 
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6. Vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný odstrániť na vlastné náklady závady a poškodenia, 

ktoré spôsobil sám alebo osoby, ktorého jeho byt alebo nebytový priestor užívajú. 

7. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas 

a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva a osobe 

oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy resp. údržby. 

8. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže vykonávať úpravy bytu alebo nebytového 

priestoru v dome, s ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu alebo by 

menil vzhľad domu bez súhlasu spoločenstva. Stavebné úpravy môže vykonať iba na základe 

stavebného povolenia a so súhlasom pamiatkového úradu.  

9. Ak vlastník alebo užívateľ bytu alebo nebytového priestoru svojim konaním zasahuje do výkonu 

vlastníckych práv ostatných vlastníkov takým spôsobom, že obmedzuje alebo im znemožňuje výkon 

vlastníckych práv, hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti alebo spoločné 

zariadenia domu, spoločné priestory, príslušenstvo domu alebo sústavne narušuje pokojné bývanie 

ostatných vlastníkov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní 

povinnosti voči dodávateľovi resp. poskytovateľovi služieb, je v omeškaní s úhradami a to po dobu 

dlhšiu ako 3 mesiace, prípadne neplní povinnosti vyplývajúce z vlastníctva uložené rozhodnutím 

súdu, môže zhromaždenie vlastníkov rozhodnúť o návrhu na predaj bytu a nebytového priestoru 

tohto vlastníka a splnomocniť niektorého vlastníka, aby podal návrh na súd o nariadení predaja bytu 

alebo nebytového priestoru. 

10. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru vo Vile Kollár má právo nahliadať do dokladov týkajúcich 

sa správy domu alebo hospodárenia, taktiež nahliadať do zápisníc zo zhromaždenia vlastníkov ako 

aj zo zasadnutia rady. 

11. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je oprávnený prenajať ho inej osobe. 

12. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu 

a hlasovaním rozhodovať o spoločnom hospodárení, spôsobe správy domu, zabezpečení služieb 

spojených s užívaním, o veciach týkajúcich sa spoločných častí a spoločných zariadení domu, 

spoločných priestorov, príslušenstva domu vrátane priľahlých pozemkov na schôdzi - zhromaždení 

vlastníkov bytu a nebytových priestorov.  

13. Pri hlasovaní na zhromaždení sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytu 

a nebytových priestorov v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov neumožňuje hodinu po začatí 

schôdze hlasovať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov, zhromaždenie je oprávnené 

rozhodnúť nadpolovičnou väčšinou zúčastnených vlastníkov (osobne prítomných ako aj tých, ktorí 

sú zastúpení na základe splnomocnenia) okrem rozhodnutí vo veciach uvedených v bode 14.. 

14. Ak vlastníci bytu a nebytových priestorov v dome rozhodujú o úvere a o zabezpečení pohľadávok 

vyplývajúcich z úveru, o stavených úpravách (vrátane vstavby, prístavby alebo nadstavby), o zmene 

spôsobu výkonu správy, o zmene zmluvy o spoločenstve, o investíciách do opravy, údržby, obnovy 

a modernizácie domu sa rozhoduje vždy hlasovaním na zhromaždení vlastníkov dvojtretinovou 

väčšinou hlasov všetkých vlastníkov. 

15. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru má právo sa obrátiť do 15 dní od hlasovania 

na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. 

16. Za byt a každý nebytový priestor v dome má vlastník alebo spoluvlastníci toho istého bytu alebo 

nebytového priestoru jeden hlas pripadajúci na byt a na každý nebytový priestor v dome.  

17. V prípade sporu medzi vlastníkmi sa uplatnia príslušné ustanovenia §-u 139 ods. (2) Občianskeho 

zákonníka, podľa ktorého o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou 

počítanou podľa veľkosti ich podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda 

nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. 

 

 

Čl. X 
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Úprava majetkových  pomerov spoločenstva 

 

- tento Článok je  z r u š e n ý  

                

 

Čl. XI 

Spôsob hospodárenia 

 

1. Vlastníci bytu a nebytových priestorov nemôžu vytvoriť fond prevádzky, údržby a opráv domu 

podľa zákona č. 182/1993 Z. z. v platnom znení, pretože spoločenstvo vlastníkov nemá právnu 

subjektivitu, nie je zapísané v registri združení.    

2. Vlastníci hospodária spoločne a spoločne spravujú dom na LV č. 1111 a pozemky na LV č. 1053 

v kat. území Starý Smokovec v súlade s touto zmluvou o založení spoločenstva vlastníkov bytu 

a nebytových priestorov bez právnej subjektivity.  

3. O všetkých otázkach, ktoré sa týkajú hospodárenia a spoločnej správy domu rozhodujú vlastníci na 

zhromaždení, ktoré sa koná najmenej raz za rok. O bežných veciach rozhoduje predseda, ktorý riadi 

činnosť spoločenstva a zastupuje spoločenstvo vlastníkov navonok. 

4. Vlastníci sa môžu dohodnúť s poskytovateľom pri uzatvorení zmluvy o poskytnutí služieb, aby  

prostriedky získané od vlastníkov bytu a nebytových priestorov v dome Vila Kollár vo forme 

mesačných úhrad boli evidované oddelene na podúčte poskytovateľa. Vlastníci majú právo 

nahliadnuť do účtovných dokladov poskytovateľa, ktoré sa týkajú správy domu Vila Kollár.   

5. Spoločenstvo bez právnej subjektivity nemôže vlastniť majetok, iba vlastníci sami.  

 

 

Čl. XII 

Zánik – zrušenie spoločenstva 

 

1. Spoločenstvo sa zrušuje 

a) dňom uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď bolo toto 

rozhodnutie prijaté, 

b) rozhodnutím zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva bez likvidácie, 

c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 

majetku. 

2. Spoločenstvo nemožno zrušiť, ak nie je ku dňu zrušenia uzavretá zmluva o výkone správy alebo 

zmluva o poskytnutí služieb s rovnakým poskytovateľom pre každého vlastníka ako prijímateľom  

na zabezpečenie spoločnej správy budovy Vila Kollár a priľahlých pozemkov. 

 

 

Čl. XIII 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa 07.06.2021. Spoločenstvo bolo založené dňa 28.04.2021. 

2. Účastníkmi spoločenstva sú aj ďalší noví vlastníci bytu a nebytových priestorov, ktorí sú povinní  

pristúpiť k tejto zmluve vyhlásením o pristúpení obsiahnutým v zmluve o prevode bytu alebo 

nebytového priestoru do vlastníctva. Vlastníci, ktorí nadobudnú byt alebo nebytový priestor iným 

spôsobom, pristúpia k zmluve o založení spoločenstva písomným vyhlásením doručeným 

predsedovi spoločenstva. 



8 

 

3. Prevodom alebo prechodom bytu alebo nebytového priestoru na nového vlastníka odstupuje 

doterajší vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome od zmluvy o spoločenstve, záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy zanikajú až ich usporiadaním. 

4. Na ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve platia príslušné ustanovenia §-

u 139 a nasl. Občianskeho zákonníka a tie ustanovenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a dodatkov, ktoré sa netýkajú hospodárenia a 

nakladania s majetkom spoločenstva s právnou subjektivitou. 

 

 

Vo Vysokých Tatrách  dňa 07.06.2021 

 

 

   Zmluvná strana  č. 1                                                                Zmluvná strana č. 2    

 

 

..............................................                                                 .............................................. 

    PAULL & P, a.s.                                                                      Vila Kollár s.r.o. 

predseda predstavenstva                                                          konateľ Ing. Peter Paull 

   Ing. Peter Paull 

 

 

 

...........................................  

Predseda Vila Kollár – SVBP 

     (osvedčiť podpis)    

 

 

 


