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Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 2107/2022/ZZ 

 

(ďalej len Dodatok) uzavretý medzi stranami: 

 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., IČO: 44518684, so sídlom Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22846/V (ďalej len Záložca) a 

 

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 

155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č.: 341/B (ďalej len 

Záložný veriteľ). 

 

Tento Dodatok mení Zmluvu o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 2107/2022/ZZ, uzavretú dňa 

14.12.2022 (ďalej len Záložná zmluva), nasledovne: 

 

1. Výkladové pravidlá a definície 

 

 V tomto Dodatku: 

 

(a) Deň účinku dodatku je deň, nasledujúci po dni jeho zverejnenia v zmysle Zákona o slobode 

informácií č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. S čím je Dlžník uzrozumený; 

(b) Pokiaľ nie je v tomto Dodatku výslovne uvedené inak, výrazy s veľkým začiatočným 

písmenom uvedené v Záložnej zmluve majú v tomto Dodatku význam, ktorý je im priradený v 

Záložnej zmluve. 

 

2. Zmeny 

 

Nakoľko konanie o návrhu na vklad  záložného práva Záložného veriteľa zriadeného Záložnou zmluvou do 

katastra nehnuteľností bolo príslušným Okresným úradom prerušené, Zmluvné strany - v súlade s výzvou 

príslušného Okresného úradu, uzatvárajú tento Dodatok k Záložnej zmluve.  

 

Záložca a Záložný veriteľ sa dohodli, že počnúc Dňom účinku dodatku  sa Záložná zmluva mení a dopĺňa 

nasledovne: 

2.1 pôvodná  Príloha č. 1 (Záloh) Záložnej zmluvy, sa z dôvodu chýbajúcej špecifikácie zastavaných 

pozemkov mení a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 (Záloh) v tomto znení:. 

 

„Príloha č. 1 

Záloh 

 

Zálohom sú nehnuteľnosti opísané nižšie: 
 

1. Byt (vrátane príslušného podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku), ktorý je v katastri nehnuteľností zapísaný nasledovne: 

 

Pozemky – parcely registra „C“ 

 

Číslo listu vlastníctva: 12973 

Katastrálne územie: Severné Mesto 

Okresný úrad: Košice 

Pozemky registra „C“: 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Iné údaje 

4174 173 Zastavaná plocha a nádvorie - 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 270 evidovanej na pozemku parcelné číslo 4174 

4175 211 Zastavaná plocha a nádvorie - 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 270 evidovanej na pozemku parcelné číslo 4175 

4176 171 Zastavaná plocha a nádvorie - 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 270 evidovanej na pozemku parcelné číslo 4176 

(ďalej v tomto bode 1. uvádzané len ako „pozemok“)  
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Stavby / Byty  

 

Číslo listu vlastníctva:  12973 

Katastrálne územie:  Severné Mesto 

Okresný úrad:  Košice 

Stavby: 

Súpisné číslo Na pozemku 

parcelné číslo 

Druh 

stavby 

Popis stavby Iné údaje 

270 4174 

4175 

4176 

9 obytny dom Študentská 

15,14,13 

- 

Byty: 

Vchod (číslo) Poschodie Číslo bytu Spoluvlastnícky 

podiel 

Podiel priestoru na 

spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku 

14 5 15 1/1 235/10000 

 

 

2. Byt (vrátane príslušného podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku), ktorý je v katastri nehnuteľností zapísaný nasledovne: 

 

Pozemky – parcely registra „C“ 

 

Číslo listu vlastníctva: 12756 

Katastrálne územie: Severné Mesto 

Okresný úrad: Košice 

Pozemky registra „C“: 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Iné údaje 

2838 299 Zastavaná plocha a nádvorie - 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 199 evidovanej na pozemku parcelné číslo 2838 

2839 245 Zastavaná plocha a nádvorie - 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 199 evidovanej na pozemku parcelné číslo 2839 

2840 241 Zastavaná plocha a nádvorie - 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 199 evidovanej na pozemku parcelné číslo 2840 

2841 231 Zastavaná plocha a nádvorie - 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 199 evidovanej na pozemku parcelné číslo 2841 

2842 281 Zastavaná plocha a nádvorie - 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 199 evidovanej na pozemku parcelné číslo 2842 

(ďalej v tomto bode 2. uvádzané len ako „pozemok“)  

 

Stavby / Byty  

 

Číslo listu vlastníctva:  12756 

Katastrálne územie:  Severné Mesto 

Okresný úrad:  Košice 

Stavby: 

Súpisné číslo Na pozemku 

parcelné číslo 

Druh 

stavby 

Popis stavby Iné údaje 

199 2841 

2842 

2840 

2839 

2838 

 Národná trieda 29, 31, 33, 35, 37 - 

Byty: 

Vchod (číslo) Poschodie Číslo bytu Spoluvlastnícky 

podiel 

Podiel priestoru na 

spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku 

37 4 15 1/1 133/10000 
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3. Byt (vrátane príslušného podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku), ktorý je v katastri nehnuteľností zapísaný nasledovne: 

 

Pozemky – parcely registra „C“ 

 

Číslo listu vlastníctva:  13200 

Katastrálne územie: Južné Mesto 

Okresný úrad: Košice 

Pozemky registra „C“: 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Iné údaje 

1924 174 Zastavaná plocha a nádvorie - 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 1576 evidovanej na pozemku parcelné číslo 1924 

1925 177 Zastavaná plocha a nádvorie - 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 1576 evidovanej na pozemku parcelné číslo 1925 

1926 181 Zastavaná plocha a nádvorie - 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 1576 evidovanej na pozemku parcelné číslo 1926 

(ďalej v tomto bode 3. uvádzané len ako „pozemok“)  

 

Stavby / Byty a nebytové priestory 

 

Číslo listu vlastníctva:   13200 

Katastrálne územie:  Južné Mesto 

Okresný úrad:  Košice 

Stavby: 

Súpisné číslo Na pozemku 

parcelné číslo 

Druh 

stavby 

Popis stavby Iné údaje 

1576 1926 

1925 

1924 

9 Južná tr. 51,53,55 - 

Byty: 

Vchod (číslo) Poschodie Číslo bytu Spoluvlastnícky 

podiel 

Podiel priestoru na 

spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu, na 

príslušenstve a spoluvlastnícky 

podiel k pozemku 

53 1 6 1/1 235/10000 

 

 

 

4. Byt (vrátane príslušného podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku), ktorý je v katastri nehnuteľností zapísaný nasledovne: 

 

Pozemky – parcely registra „C“ 

 

Číslo listu vlastníctva: 13773 

Katastrálne územie: Terasa 

Okresný úrad: Košice 

Pozemky registra „C“: 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Iné údaje 

693 209 Zastavaná plocha a nádvorie - 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 282 evidovanej na pozemku parcelné číslo 693 

694 211 Zastavaná plocha a nádvorie - 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 282 evidovanej na pozemku parcelné číslo 694 

695 208 Zastavaná plocha a nádvorie - 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 282 evidovanej na pozemku parcelné číslo 695 

(ďalej v tomto bode 4. uvádzané len ako „pozemok“)  

 

Stavby / Byty  

 

Číslo listu vlastníctva:  13773 

Katastrálne územie:  Terasa 

Okresný úrad:  Košice 
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Stavby: 

Súpisné číslo Na pozemku 

parcelné číslo 

Druh 

stavby 

Popis stavby Iné údaje 

 

282 

 

693 

695 

694 

 

 

 

 

 

9 

 

obytný dom, Nešporova 10,12,14 

 

- 

Byty: 

Vchod (číslo) Poschodie Číslo bytu Spoluvlastnícky 

podiel 

Podiel priestoru na 

spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach 

domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k 

pozemku 

14 Prízemie 2 1/1 100/10000 

 

 

 

5. Byt (vrátane príslušného podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku), ktorý je v katastri nehnuteľností zapísaný nasledovne: 

 

Pozemky – parcely registra „C“ 

 

Číslo listu vlastníctva: 1279 

Katastrálne územie: Grunt 

Okresný úrad: Košice 

Pozemky registra „C“: 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Iné údaje 

3218 360 Zastavaná plocha a nádvorie - 

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 1195 evidovanej na pozemku parcelné číslo 3218 

(ďalej v tomto bode 5. uvádzané len ako „pozemok“)  

 

Stavby / Byty 

 

Číslo listu vlastníctva:  1279 

Katastrálne územie:  Grunt 

Okresný úrad:  Košice 

Stavby: 

Súpisné číslo Na pozemku 

parcelné číslo 

Druh 

stavby 

Popis stavby Iné údaje 

1195 3218 9 obytný dom 

Bauerova 22, 24 

 

- 

Byty: 

Vchod (číslo) Poschodie Číslo bytu Spoluvlastnícky 

podiel 

Podiel priestoru na 

spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku 

22 2 3 1/1 390/10000 

„ 

 

2.2 Ostatné ustanovenia Záložnej zmluvy zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.  

 

3. Platnosť a záverečné ustanovenia 

 

3.1 S výnimkou zmien výslovne uvedených v článku 1. vyššie, ustanovenia Záložnej zmluvy zostávajú v 

platnosti a účinnosti v pôvodnom znení. Akýkoľvek odkaz v Záložnej zmluve na Záložnú zmluvu sa 

odo Dňa účinku dodatku považuje za odkaz na Záložnú zmluvu v znení tohto Dodatku. 
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3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

Záložca: 

 

V ........................................, dňa .......................... 

 

Obchodné meno/Názov: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

 

Meno: Ing. Peter Miklovič 

Funkcia/Oprávnenie: konateľ 

 

Podpis: 

 …………………………. 

 

 

 

Záložný veriteľ: 

 

V ........................................, dňa .......................... 

 

Všeobecná úverová banka, a.s. 

 

Meno: Ing. Renáta Zbojánová  

Funkcia/Oprávnenie: manažér klientskych vzťahov senior (na základe plnomocenstva zo dňa 12.12.2022) 

 

Podpis: 

 …………………………. 

 

Meno: Ing. Roman Bača 

Funkcia/Oprávnenie: manažér klientskych vzťahov (na základe plnomocenstva zo dňa 12.12.2022) 

 

Podpis: 

 …………………………. 

 

 

  

 


