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Štefánikova 821/21
020 18 Púchov

tel:  042/46508 34
fax: 042/46508 26

http://www.puchov.sk
e-mail: msupuchov@puchov.sk  

 

KÚPNA ZMLUVA 
Číslo:KPZ-06/2012-Mpr.    V Púchove, dňa: 19.09.2012 
uzatvorená medzi účastníkmi: 
 
Predávajúci:   MESTO PÚCHOV, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov 
   zastúpené: Mgr. Mariánom Michalcom,  primátorom 
   mesta 
   IČO: 00 317 748 
   (ďalej len predávajúci) 
 
Kupujúci A)  Vlastníci bytov, nebytových priestorov  a garáží a  
   garážových  boxov v bytovom dome s. č. 1933 Dvory ,  
 
Byty   
 
1)Byt č.1  
manželia Jozef Štefina ............................ ................................................................... 
a Miroslava ......................................... ......................................................................... 
2)Byt č. 3  
Ing. Miloš Radosa, ................................ ...................................................................... 
3) Byt č. 4  
Rastislav Pagá č, ........................................................................................................ 
4) Byt č.6 
Ing. Matej Vendrinský, ............................ .................................................................... 
5) Byt č. 8 
Štefan Ragula, .................................... ......................................................................... 
6) Byt č.10 
Jarmila Okrajková, ................................ ...................................................................... 
7) Byt č. 11 
Manželia Richard Cvopa, .................................... ..................................................... 
a Renáta, ........................................... ........................................................................... 
8) Byt č. 12 
Vladimír Dzurko, .................................. ....................................................................... 
9) Byt č. 13 
Peter Duhá ček, ............................................................................................................ 
10) Byt č. 14 
Manželia Ing. Roman Lokšík, ....................... .............................................................. 
a Mgr. Katarína, ......................., ................................................................................... 
11) Byt č. 15 
Manželia Peter Šopák, ............................. ................................................... Viera, 
....................................................................................................................................... 
12) Byt č. 16 
Iveta Aksamitová, ................................. ..................................................................... 
13) Byt č. 17 
Ing. Katarína Prekopová, .......................... .................................................................. 
14) Byt č. 18 
Ján Janec, ........................................ ........................................................................... 
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15) Byt č. 19 
Manželia Ing. Roman Lokšík, ....................... ................................................... 
a Mgr. Katarína, .................................... ....................................................................... 
16) Byt č. 21 
Tomáš Mar ček, ............................................................................................................ 
17)Byt č. 22 
Martin Duhá ček, .......................................................................................................... 
18)Byt č. 23 
Lenka Pearson, .................................... ....................................................................... 
19)Byt č. 24 
Miroslava Pilná, .................................. ........................................................................ 
20)Byt č. 25 
Elena Korená, ..................................... ........................................................................ 
21)Byt č. 26 
Milan Hlinka, ..................................... ........................................................................... 
22)Byt č. 27 
Ing. Katarína Šidlíková, .......................... .................................................................... 
23)byt č. 29 
Manželia Jaroslav Holi čár, ................................................................................. 
a Mária, .......................................... ............................................................................... 
24)Byt č. 30 
Slavomír Malobický................................. .................................................................... 
25)Byt č. 31 
Ing. Radovan Horský, .............................. ................................................................... 
26)Byt č. 32 
Manželia Milan Jurga, ............................. ..........................................................  
a Ing. Karin, ..................................... ............................................................................ 
27)Byt č. 33 
Bohumil Černi čka, ...................................................................................................... 
28)Byt č. 34 
Anna Ďurkechová ......................................... .............................................................. 
29)Byt č. 35 
Ing. Juraj Poljak, ................................ ......................................................................... 
30)Byt č. 36 
Mgr. Miriam Žolnerová, ............................ .................................................................. 
31)Byt č. 37 
Manželia Martin Opoka, ............................ ...............................................................  
a Ľubica, ............................................ .......................................................................... 
32)Byt č. 38 
Emil Kubaš, ....................................... .......................................................................... 
33)Byt č. 40 
Manželia Daniel Pekara, ........................... ..................................................................  
a Ľudmila, ........................................... ......................................................................... 
34)Byt č. 41 
Peter Hariš, ...................................... ............................................................................ 
35)Byt č. 42 
Manželia Vladimír Gábel ........................... ...............................................................  
a Ing. Jana, ...................................... ............................................................................ 
36)Byt č. 43 
Manželia Ing. Ivan Nem ček, ..................................................................................  
a Jana ............................................ ............................................................................... 
37)Byt č. 45 
Juraj Tököly, ..................................... ........................................................................... 
38)Byt č. 46 
Marcel Urí ček, .............................................................................................................. 
39)Byt č. 47 
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Andrea Lorenzer, .................................. ...................................................................... 
40)Byt č. 48 
Ing. Katarína Virdzeková, ......................... .................................................................. 
41)Byt č. 49 
Anton Matocha, .................................... ....................................................................... 
42)Byt č. 50 
Ing. Ji ří Klučka, ........................................................................................................... 
43)Byt č. 51 
Marika Hamšíková, ................................. ..................................................................... 
44)Byt č. 52 
Gabriela Rigby, ................................... ........................................................................ 
Nebytové priestory- obchodné priestory  
 
45)Priestor  č.1-1-05 suterén   
REMESPORT, s.r.o. Púchov , zastúpená Jánom Sivčákom, konateľom spoločnosti, 
IČO: 36352250 , sídlo F.Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov, SR 
46)Priestor  č.1-1-05 prízemie  
REMESPORT, s.r.o. Púchov , zastúpená Jánom Sivčákom, konateľom spoločnosti, 
IČO: 36352250 , sídlo F.Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov, SR 
47)Priestor č. 1-1- 13  
Jozef Michalec, ................................... ......................................................................... 
48)Priestor č. 1-1-08  
Jozefa Michalcová, ................................ ..................................................................... 
49)Priestor č. 1-1-03  
Ing. Ingrid Mikulová, ............................. ......................................................................  
 
Garáže a parkovacie priestory 
 
50)Priestor č. 12-22 
Milan Mitana, ..................................... .......................................................................... 
51)Priestor č. 12-23 
Milan Mitana, ..................................... ................................................................. a 
Ing. Katarína Virdzeková........................... .................................................................. 
52)Priestor č. 12-24 
Ing. Katarína Virdzeková, ......................... .................................................................. 
53)Priestor č. 12-8 
Ing. Katarína Virdzeková........................... .................................................................. 
54)Priestor  č.12-56   
REMESPORT, s.r.o. Púchov , zastúpená Jánom Sivčákom, konateľom spoločnosti, 
IČO: 36352250 , sídlo F.Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov, SR 
55)Priestor  č.12-57   
REMESPORT, s.r.o. Púchov , zastúpená Jánom Sivčákom, konateľom spoločnosti, 
IČO: 36352250 , sídlo F.Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov, SR 
56) Priestor č. 12-10 
Iveta Aksamitová................................... ....................................................................... 
57) Priestor č. 12-11 
Manželia Richard Cvopa, .................................... ........................................................ 
a Renáta, ........................................... ........................................................................... 
58) Priestor č. 12-6 
Manželia Richard Cvopa, .................................... ..................................................... 
a Renáta, ........................................... ........................................................................... 
59) Priestor č. 12-13 
Štefan Ragula, .................................... ......................................................................... 
60) Priestor č. 12-14 
Manželia Daniel Pekara, ........................... ................................................................. 
a Ľudmila............................................. ......................................................................... 
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61) Priestor č. 12-15 
Manželia Daniel Pekara, ........................... ................................................................. 
a Ľudmila, ........................................... ......................................................................... 
62)Priestor č. 12-16 
Milan Hlinka, ..................................... ........................................................................... 
63)Priestor č. 12-17 
Milan Hlinka, ..................................... ........................................................................... 
64)Priestor č. 12-18 
Ing. Miloš Radosa, ................................ ...................................................................... 
65)Priestor č. 12-19 
Anton Matocha, .................................... ....................................................................... 
66)Priestor č. 12-2 
Alojz Kozák, ...................................... ........................................................................... 
67)Priestor č. 12-20 
Ľubomír Mrník, ..................................... ....................................................................... 
68)Priestor č. 12-4 
Mgr. Miriam Žolnerová, ............................ ................................................................... 
69)Priestor č. 12-9 
Manželia Milan Jurga, ............................. .................................................................  
a Ing. Karin, ..................................... ............................................................................ 
70) Priestor č.12-5 
Vladimír Dzurko, .................................. ........................................................................ 
71)Priestor č.12-7 
Manželia Miroslav Šulavík ,........................ ............................................................... 
a Mgr. Silvia, ...................................... .......................................................................... 
72)Priestor č.12-1 
František Mi čuda, .............................................. .......................................................... 
73)Priestor č. 12-40 
Manželia Peter Virdzek, ........................... ................................................................... 
a Ing. Anna ......................................... ..........................................................................  
74) Priestor č. 12-41 
Manželia Peter Virdzek, ........................... .............................................................. 
Ing. Anna ......................................... .........................................................................  
a Ing. Štefan Boda, ................................. ..................................................................... 
75) Priestor č. 12-42 
Ing. Štefan Boda, ................................. ........................................................................ 
76)Priestor č.12-38 
Emil Kubaš, rod. Kubaš,  ............................................................................................. 
 
Kupujúci B)  Vlastník garážového priestoru v bytovo m dome s. č. 1932 
   Dvory ,  
Garážové priestory 
 
77) Priestor č.12-22 
Peter Macák, ...................................... .......................................................................... 
 

I. 
  Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku 
parcela KNC č. 76/44- zastavané plochy a nádvoria o výmere 1495 m2, na základe 
LV č.1  v k.ú. Púchov a spoluvlastníkom v podiele 3669/5831,  pozemku parcela 
KNC č. 76/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1743 m2, na základe LV č. 
4397, k.ú. Púchov. 

II. 
A)  Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcim  A) nehnuteľnosť - 
spoluvlastnícke podiely na pozemku parcela KNC č. 76/44 -zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 1495 m2, k .ú. Púchov, ktoré sú identické so spoluvlastníckymi 
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podielmi na spoločných častiach a zariadeniach domu. Kúpna cena je stanovená na 
základe uznesenia MsZ č. 31/2006, zo dňa 27.04.2006, (bytové priestory po 400.-
Sk/m2 x spoluvlastnícky podiel, podnikateľské  priestory po 2000.- Sk/m2 x 
spoluvlastnícky podiel a garážové priestory po 1000.- Sk/m2 x spoluvlastnícky 
podiel). 
  Na predmetnom pozemku je postavený bytový dom Dvory s. č. 1933 
a kupujúci sú vlastníkmi bytových, nebytových a garážových  priestorov 
 
B) Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu  B) nehnuteľnosť - 
spoluvlastnícky podiel na pozemku parcela KNC č. 76/41 -zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 1743 m2, k .ú. Púchov, ktorý je identický so spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu. Kúpna cena je stanovená na 
základe uznesenia MsZ č. 31/2006, zo dňa 27.04.2006, (bytové priestory po 400.-
Sk/m2 x spoluvlastnícky podiel, podnikateľské  priestory po 2000.- Sk/m2 x 
spoluvlastnícky podiel a garážové priestory po 1000.- Sk/m2 x spoluvlastnícky 
podiel). 
  Na predmetnom pozemku je postavený bytový dom Dvory s. č. 1932 
a kupujúci je vlastníkom garážového  priestoru. 
 
A) 
 1) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: Jozefovi 
Štefinovi a Miroslave do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 70/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 1) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 70/5884-in zaplatia kúpnu cenu 236,15.-€ slovom 
dvestotridsaťšesť eur a pätnásť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr 
do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB 
Považská Bystrica, expozitúra Púchov.  
 2) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu Ing. Milošovi 
Radosovi nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 32/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 3) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-18) 
 Kupujúci za spoluvlastnícky podiel  32/5884-in zaplatí 107,95.-€ (400.- 
Sk/m2xSP – bytový priestor) a za spoluvlastnícky podiel 13/5884 zaplatí 109,64 €, ( 
1000.- Sk/m2xSP – garážový priestor ). Celková kúpna cena za spoluvlastnícky 
podiel 45/5884 predstavuje 217,59 €, slovom dvestosedemnásť eur a päťdesiatdeväť 
centov, ktorú kupujúci uhradí   najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 
10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov.
 3) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Rastislavovi 
Pagáčovi nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 70/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 4) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 70/5884-in zaplatí kúpnu cenu 236,15.-€ slovom 
dvestotridsaťšesť eur a pätnásť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr 
do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB 
Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 4) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Ing. Matejovi 
Vendrinskému  nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 32/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 23) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 32/5884-in zaplatí kúpnu cenu 107,95.- € slovom 
stosedem eur a deväťdesiatpäť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr 
do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB 
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Považská Bystrica, expozitúra Púchov.  
 5) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Štefanovi Ragulovi 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 70/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 8) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-13) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 70/5884-in zaplatí kúpnu cenu 236,15.-€ (400.- 
Sk/m2xSP – bytový priestor) a za spoluvlastnícky podiel 13/5884 zaplatí 109,64 €, ( 
1000.- Sk/m2xSP – garážový priestor ). Celková kúpna cena za spoluvlastnícky 
podiel 83/5884 predstavuje 345,79 €, slovom tristoštyridsaťpäť eur 
a sedemdesiatdeväť centov, ktorú kupujúci uhradí   najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. 
predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, 
expozitúra Púchov.  
 6) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: Jarmile Okrajkovej 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 48/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 10) 
Kupujúca za spoluvlastnícky podiel 48/5884-in zaplatí kúpnu cenu 161,93.-€ slovom 
stošesťdesiatjeden eur a deväťdesiattri centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) 
najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 7) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: Richardovi 
Cvopovi a Renáte do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 47/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 11) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-6) 
-spoluvlastnícky podiel 19/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-11) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 47/5884-in zaplatí kúpnu cenu 158,56.-€ (400.- 
Sk/m2xSP – bytový priestor) a za spoluvlastnícky podiel 32/5884 (súčet podielov) 
zaplatí 269,88 €, ( 1000.- Sk/m2xSP – garážový priestor ). Celková kúpna cena za 
spoluvlastnícky podiel 79/5884 predstavuje 428,44.-€, slovom štyristodvadsaťosem 
eur a štyridsaťštyri centov, ktorú kupujúci uhradí   najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. 
predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, 
expozitúra Púchov.  
 8) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Vladimírovi Dzurkovi 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 55/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 12) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-5) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 55/5884-in zaplatí kúpnu cenu 185,55.-€  (400.- 
Sk/m2xSP – bytový priestor) a za spoluvlastnícky podiel 13/5884 zaplatí 109,64 €, ( 
1000.- Sk/m2xSP – garážový priestor ).  Celková kúpna cena za spoluvlastnícky 
podiel 68/5884 predstavuje 295,19 €, slovom dvestodeväťdesiatpäť eur a devätnásť 
centov, ktorú kupujúci uhradí   najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 
10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov.
 9) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Petrovi Duhá čkovi 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 70/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 4) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 70/5884-in zaplatí kúpnu cenu 236,15.-€ slovom 
dvestotridsaťšesť eur a pätnásť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr 
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do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB 
Považská Bystrica, expozitúra Púchov.  
 10) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: Ing. 
Romanovi Lokšíkovi a Mgr. Kataríne do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 32/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 14) 
-spoluvlastnícky podiel 47/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 19) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 79/5884-in (súčet podielov)zaplatia kúpnu cenu 
266,51.- € slovom dvestošesťdesiatšesť eur a päťdesiatjeden centov (400.- 
Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 
10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 11) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: Petrovi 
Šopákovi a Viere do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 32/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 15) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 32/5884-in zaplatia kúpnu cenu 107,95.- € slovom 
stosedem eur a deväťdesiatpäť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr 
do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB 
Považská Bystrica, expozitúra Púchov.  
 12) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: Ivete Aksamitovej  
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 70/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 16) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-10) 
 Kupujúci za spoluvlastnícky podiel  70/5884-in zaplatí 236,15.-€ (400.- 
Sk/m2xSP – bytový priestor) a za spoluvlastnícky podiel 13/5884 zaplatí 109,64 €, ( 
1000.- Sk/m2xSP – garážový priestor ). Celková kúpna cena za spoluvlastnícky 
podiel 83/5884 predstavuje 345,79 €, slovom tristoštyridsaťpäť eur 
a sedemdesiatdeväť centov, ktorú kupujúci uhradí   najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. 
predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, 
expozitúra Púchov.  
 13) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: Ing. Kataríne 
Prekopovej nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 55/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 17) 
Kupujúca za spoluvlastnícky podiel 55/5884-in zaplatí kúpnu cenu 185,55.-€ slovom 
stoosemdesiatpäť eur a päťdesiatpäť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) 
najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov.  
 14) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Jánovi Janecovi 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 48/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 18) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 48/5884-in zaplatí kúpnu cenu 161,93.-€ slovom 
stošesťdesiatjeden eur a deväťdesiattri centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) 
najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov.  
 15) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Tomášovi 
Marčekovi nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 70/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 21) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 70/5884-in zaplatí kúpnu cenu 236,15.-€ slovom 
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dvestotridsaťšesť eur a pätnásť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr 
do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB 
Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 16)  Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Martinovi 
Duháčkovi nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 32/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 22) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 32/5884-in zaplatí kúpnu cenu 107,95.- € slovom 
stosedem eur a deväťdesiatpäť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr 
do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB 
Považská Bystrica, expozitúra Púchov.  
 17) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: Lenke Pearson 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 32/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 23) 
Kupujúca za spoluvlastnícky podiel 32/5884-in zaplatí kúpnu cenu 107,95.- € slovom 
stosedem eur a deväťdesiatpäť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr 
do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB 
Považská Bystrica, expozitúra Púchov.  
 18) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: Miroslave Pilnej 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 70/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 24) 
Kupujúca za spoluvlastnícky podiel 70/5884-in zaplatí kúpnu cenu 236,15.-€ slovom 
dvestotridsaťšesť eur a pätnásť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr 
do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB 
Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 19) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: Elene Korenej 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 55/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 25) 
Kupujúca za spoluvlastnícky podiel 55/5884-in zaplatí kúpnu cenu 185,55.-€ slovom 
stoosemdesiatpäť eur a päťdesiatpäť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) 
najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov.  
 20) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu Milanovi Hlinkovi 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 48/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 26) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-16) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-17) 
 Kupujúci za spoluvlastnícky podiel  48/5884-in zaplatí 161,93.-€ (400.- 
Sk/m2xSP – bytový priestor) a za spoluvlastnícky podiel 26/5884 (súčet podielov) 
zaplatí 219,28 €, ( 1000.- Sk/m2xSP – garážový priestor ). Celková kúpna cena za 
spoluvlastnícky podiel 74/5884 predstavuje 381,21 €, slovom tristoosemdesiatjeden 
eur a dvadsaťjeden centov, ktorú kupujúci uhradí   najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. 
predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, 
expozitúra Púchov.  
 21)  Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: Ing. Kataríne 
Šidlíkovej nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 47/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 27) 
Kupujúca za spoluvlastnícky podiel 47/5884-in zaplatí kúpnu cenu 158,56.-€ slovom 
stopäťdesiatosem eur a päťdesiatšesť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) 
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najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov.  
 22) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: Jaroslavovi 
Holi čárovi a Márií do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 70/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 29) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 70/5884-in zaplatia kúpnu cenu 236,15.-€ slovom 
dvestotridsaťšesť eur a pätnásť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr 
do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB 
Považská Bystrica, expozitúra Púchov.  
 23) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Slavomírovi 
Malobickému nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 32/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 30) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 32/5884-in zaplatí kúpnu cenu 107,95.- € slovom 
stosedem eur a deväťdesiatpäť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr 
do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB 
Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 24)  Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Ing.  Radovanovi 
Horskému nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 32/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 31) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 32/5884-in zaplatí kúpnu cenu 107,95.- € slovom 
stosedem eur a deväťdesiatpäť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr 
do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB 
Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 25) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: Milanovi 
Jurgovi a Ing. Karin  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 70/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 32) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-9) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 70/5884-in zaplatí kúpnu cenu 236,15.-€ (400.- 
Sk/m2xSP – bytový priestor) a za spoluvlastnícky podiel 13/5884 zaplatí 109,64 €, ( 
1000.- Sk/m2xSP – garážový priestor ). Celková kúpna cena za spoluvlastnícky 
podiel 83/5884 predstavuje 345,79 €, slovom tristoštyridsaťpäť eur 
a sedemdesiatdeväť centov, ktorú kupujúci uhradí   najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. 
predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, 
expozitúra Púchov. 
 26) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Bohumilovi 
Černi čkovi  nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 55/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 33) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 55/5884-in zaplatí kúpnu cenu 185,55.-€ slovom 
stoosemdesiatpäť eur a päťdesiatpäť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) 
najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 27) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: Anne Ďurkechovej 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 48/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 34) 
Kupujúca za spoluvlastnícky podiel 48/5884-in zaplatí kúpnu cenu 161,93.-€ slovom 
stošesťdesiatjeden eur a deväťdesiattri centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) 
najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 



      

 10 

 

vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov.  
 28)  Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Ing. Jurajovi 
Poljakovi nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 47/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 35) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 47/5884-in zaplatí kúpnu cenu 158,56.-€ slovom 
stopäťdesiatosem eur a päťdesiatšesť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) 
najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov.  
 29) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: Mgr. Miriam 
Žolnerovej nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 55/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 36) 
-spoluvlastnícky podiel 19/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (garážový priestor č. 2-4) 
 Kupujúca za spoluvlastnícky podiel 55/5884-in zaplatí kúpnu cenu 185,55.-€  
(400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) a za spoluvlastnícky podiel 19/5884 zaplatí 
160,24 €, ( 1000.- Sk/m2xSP – garážový priestor ).  Celková kúpna cena za 
spoluvlastnícky podiel 74/5884 predstavuje 345,79 €, slovom tristoštyridsaťpäť eur 
a sedemdesiatdeväť centov, ktorú kupujúci uhradí   najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. 
predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, 
expozitúra Púchov. 
 30) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: Martinovi 
Opokovi a Ľubici do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 70/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 37) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 70/5884-in zaplatia kúpnu cenu 236,15.-€ slovom 
dvestotridsaťšesť eur a pätnásť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr 
do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB 
Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 31)  Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Emilovi Kubašovi 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 32/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 38) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-38) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 32/5884-in zaplatí kúpnu cenu 107,95.- € (400.- 
Sk/m2xSP – bytový priestor)a za spoluvlastnícky podiel 13/5884 sumu 109,64.- € 
(1000.- Sk/m2xSP – garážový priestor ). Celková kúpna cena  za spoluvlastnícky 
podiel 45/5884 predstavuje  217,59.- €, slovom dvestosedemnásť eur 
a päťdesiatdeväť centov, ktorú kupujúci uhradí najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. 
predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, 
expozitúra Púchov. 
 32) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: Danielovi 
Pekarovi a Ľudmile  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 103/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 40) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-14) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-15) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 103/5884-in zaplatia kúpnu cenu 347,48.-€(400.- 
Sk/m2xSP – bytový priestor) a za spoluvlastnícky podiel 26/5884 (súčet podielov) 
zaplatí 219,28.-€, ( 1000.- Sk/m2xSP – garážový priestor ). Celková kúpna cena za 
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spoluvlastnícky podiel 129/5884 predstavuje 566,76 €, slovom päťstošesťdesiatšesť 
eur a sedemdesiatšesť centov, ktorú kupujúci uhradia  najneskôr do 31.10.2012 na 
č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, 
expozitúra Púchov. 
 33) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Petrovi Harišovi 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 55/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 41) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 55/5884-in zaplatí kúpnu cenu 185,55.-€ slovom 
stoosemdesiatpäť eur a päťdesiatpäť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) 
najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 34) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: Vladimírovi 
Gábelovi a Ing. Jane do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 48/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 42) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 48/5884-in zaplatia kúpnu cenu 161,93.-€ slovom 
stošesťdesiatjeden eur a deväťdesiattri centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) 
najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 35)  Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: Ing. 
Ivanovi Nem čekovi a Jane  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 47/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č.43) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 47/5884-in zaplatia kúpnu cenu 158,56.-€ slovom 
stopäťdesiatosem eur a päťdesiatšesť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) 
najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov.  
 36) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Jurajovi Tökölymu                      
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 70/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č.45 ) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 70/5884-in zaplatí kúpnu cenu 236,15.-€ slovom 
dvestotridsaťšesť eur a pätnásť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr 
do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB 
Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 37)  Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Marcelovi Urí čkovi 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 32/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 46) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 32/5884-in zaplatí kúpnu cenu 107,95.- € slovom 
stosedem eur a deväťdesiatpäť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr 
do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB 
Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 38) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: Andrei Lorenzer 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 32/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 47) 
Kupujúca za spoluvlastnícky podiel 32/5884-in zaplatí kúpnu cenu 107,95.- € slovom 
stosedem eur a deväťdesiatpäť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) najneskôr 
do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB 
Považská Bystrica, expozitúra Púchov.  
 39) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: Ing. Kataríne 
Virdzekovej nasledovné nehnuteľnosti: 
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-spoluvlastnícky podiel 70/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 48) 
-spoluvlastnícky podiel 13/11768-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-23 v ½-ici) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-24) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-8) 
Kupujúca za spoluvlastnícky podiel 70/5884-in zaplatí kúpnu cenu 236,15.-€(400.- 
Sk/m2xSP – bytový priestor) a za spoluvlastnícky podiel 65/11768 (súčet podielov) 
zaplatí 274,10.-€, ( 1000.- Sk/m2xSP – garážový priestor ). Celková kúpna cena za 
spoluvlastnícky podiel 205/11768 predstavuje 510,25 €, slovom päťstodesať eur 
a dvadsaťpäť centov, ktorú kupujúca uhradí  najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. 
predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, 
expozitúra Púchov. 
 40) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu Antonovi Matochovi:   
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 55/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 49) 
-spoluvlastnícky podiel 19/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-19) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 55/5884-in zaplatí kúpnu cenu 185,55.-€(400.- 
Sk/m2xSP – bytový priestor) a za spoluvlastnícky podiel 19/5884  zaplatí 160,24.-€, ( 
1000.- Sk/m2xSP – garážový priestor ). Celková kúpna cena za spoluvlastnícky 
podiel 74/5884 predstavuje 345,79.-€, slovom tristoštyridsaťpäť eur 
a sedemdesiatdeväť centov, ktorú kupujúci uhradí  najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. 
predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, 
expozitúra Púchov. 
 41) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Ing. Ji římu Klu čkovi 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 48/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 50) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 48/5884-in zaplatí kúpnu cenu 161,93.-€ slovom 
stošesťdesiatjeden eur a deväťdesiattri centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) 
najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 42)  Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: Marike Hamšíkovej 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 47/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 51) 
Kupujúca za spoluvlastnícky podiel 47/5884-in zaplatí kúpnu cenu 158,56.-€ slovom 
stopäťdesiatosem eur a päťdesiatšesť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) 
najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 43) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: Gabriele Rigby 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 55/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (byt č. 41) 
Kupujúca za spoluvlastnícky podiel 55/5884-in zaplatí kúpnu cenu 185,55.-€ slovom 
stoosemdesiatpäť eur a päťdesiatpäť centov (400.- Sk/m2xSP – bytový priestor) 
najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 44) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: REMESPORT, s.r.o. 
Púchov nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 49/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (nebytový priestor- zariadenie obchodu č. 1-1-05-suterén) 
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-spoluvlastnícky podiel 69/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (nebytový priestor- zariadenie obchodu č. 1-1-05-prízemie) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-56) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-57) 
 Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 118/5884-in (súčet podielov) zaplatí kúpnu 
cenu 1990,39.-€(2000.- Sk/m2xSP – obchodný priestor) a za spoluvlastnícky podiel 
26/5884 (súčet podielov) zaplatí 219,28.-€, ( 1000.- Sk/m2xSP – garážový priestor ). 
Celková kúpna cena za spoluvlastnícky podiel 144/5884 predstavuje 2209,67.-€, 
slovom dvetisícdvestodeväť eur a šesťdesiatsedem centov, ktorú kupujúci uhradí  
najneskôr do 01.02.2013 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 45) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Jozefovi Michalcovi 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 35/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (nebytový priestor- zariadenie obchodu č. 1-1-13) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 35/5884-in zaplatí kúpnu cenu 590,37.-€ slovom 
päťstodeväťdesiat eur a tridsaťsedem centov (2000.- Sk/m2xSP – obchodný 
priestor) najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, 
VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 46) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: Jozefe Michalcovej 
nasledovné nehnuteľnosti:  
-spoluvlastnícky podiel 27/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (nebytový priestor- zariadenie obchodu č. 1-1-08) 
Kupujúca za spoluvlastnícky podiel 27/5884-in zaplatí kúpnu cenu 455,43.-€ slovom 
štyristopäťdesiatpäť eur a štyridsaťtri centov (2000.- Sk/m2xSP – obchodný priestor) 
najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 47) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: Ing. Ingrid Mikulovej  
nasledovné nehnuteľnosti:  
-spoluvlastnícky podiel 73/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (nebytový priestor- zariadenie obchodu č. 1-1-03) 
Kupujúca za spoluvlastnícky podiel 73/5884-in zaplatí kúpnu cenu 1231,35.-€ 
slovom jedentisícdvestotridsaťjeden eur a tridsaťpäť centov (2000.- Sk/m2xSP – 
obchodný priestor) najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-
372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 48) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Milanovi Mitanovi 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 13/11768-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-23 v ½-ici) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-22) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 39/11768 (súčet podielov) zaplatí 164,46-€, ( 
1000.- Sk/m2xSP – garážový priestor ), slovom stošesťdesiatštyri eur a štyridsaťšesť 
centov, ktorú kupujúci uhradí  najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 
10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 49) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Alojzovi Kozákovi 
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-2) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 13/5884 zaplatí 109,64.- € ( 1000.- Sk/m2xSP – 
garážový priestor ), slovom stodeväť eur šesťdesiatštyri centov, ktorú kupujúci uhradí  
najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 50) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Ľubomírovi 
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Mrníkovi nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 20/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-20) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 20/5884 zaplatí 168,68.- € ( 1000.- Sk/m2xSP – 
garážový priestor ), slovom stošesťdesiatosem eur a šesťdesiatosem centov, ktorú 
kupujúci uhradí  najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-
372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 51) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom Miroslavovi 
Šulavíkovi a Silvii do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-2) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 13/5884 zaplatia 109,64.- € ( 1000.- Sk/m2xSP – 
garážový priestor ), slovom stodeväť eur šesťdesiatštyri centov, ktorú kupujúci 
uhradia najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 
0612, vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 52) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu Františkovi Mi čudovi  
nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-1) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 13/5884 zaplatí 109,64.- € ( 1000.- Sk/m2xSP – 
garážový priestor ), slovom stodeväť eur šesťdesiatštyri centov, ktorú kupujúci uhradí  
najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 0612, 
vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 53) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom Petrovi 
Virdzekovi a  Ing. Anne, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-40) 
-spoluvlastnícky podiel 13/11768-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-41- v ½-ici) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 39/11768 (súčet podielov) zaplatia 164,46-€, ( 
1000.- Sk/m2xSP – garážový priestor ), slovom stošesťdesiatštyri eur a štyridsaťšesť 
centov, ktorú kupujúci uhradí  najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 
10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 54) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: Ing, Štefanovi 
Bodovi  nasledovné nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel 13/11768-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-41- v ½-ici) 
-spoluvlastnícky podiel 13/5884-in na pozemku  parcela KNC č. 76/44 o výmere 
1495 m2 (parkovací priestor č. 12-42) 
Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 39/11768 (súčet podielov) zaplatí 164,46-€, ( 
1000.- Sk/m2xSP – garážový priestor ), slovom stošesťdesiatštyri eur a štyridsaťšesť 
centov, ktorú kupujúci uhradí  najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 
10006-25226-372/0200, VS 0612, vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
 
B)  
 
 55) Predávajúci touto zmluvou odpredáva Petrovi Macákovi    nasledovné 
nehnuteľnosti 
-spoluvlastnícky podiel 12/5831-in na pozemku parcela KNC č.76/41 o výmere 1743 
m2 (garážový box – 12-22) 
 Kupujúci za spoluvlastnícky podiel 12/5831-in  zaplatí kúpnu cenu 119,07 € 
(t.j. 1000.- Sk/m2xSP) slovom stodevätnásť eur a sedem centov ktorú kupujúci 
zaplatí najneskôr do 31.10.2012 na č. ú. predávajúceho 10006-25226-372/0200, VS 
1210, vo VÚB Považská Bystrica, expozitúra Púchov. 
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 V prípade nedodržania uvedeného termínu úhrady kúpnej ceny platia 
ustanovenia § 51 7, § 518 a nasled. Občianskeho zákonníka. 
 Nezaplatenie kúpnej ceny môže byť dôvodom jednostranného odstúpenia od 
kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. 

 
 

III. 
  K zmluvnému prevodu nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. tejto zmluvy 
dalo súhlas Mestské zastupiteľstvo v Púchove, uznesením MsZ č. 31/2006, zo dňa 
27.04.2006, ktoré tvorí súčasť tejto zmluvy. Prevod majetku spĺňa podmienky 
ustanovenia   §9a, ods.8, písm. a) zákona o majetku obcí.  

 
 

IV. 
  Predávajúci prehlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu 
žiadne  dlhy, vecné bremená, záložné práva ani iné právne povinnosti. Kupujúci  
prehlasujú, že sa oboznámili so stavom kupovanej nehnuteľnosti. 

 
 

V. 
  Účastníci tejto zmluvy berú na vedomie, že kupujúci nadobudne 
vlastníctvo k prevádzanej nehnuteľnosti vkladom do katastra nehnuteľností  
katastrálneho úradu Trenčín - Správa katastra  Púchov. 
  Návrh na vklad do katastra nehnuteľností zabezpečí a poplatky s ním 
spojené hradia kupujúci. 

 
VI. 

  Účastníci zmluvy prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú po vzájomnej 
dohode, túto za dobrú a podľa ich skutočnej slobodnej vôle vyhotovenú uznali, tejto 
zmluve porozumeli a po prečítaní zmluvu na znak súhlasu bez tiesne vlastnoručne 
podpisujú. Účastníci tejto zmluvy berú na vedomie, že zmluva nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy na webovej stránke mesta Púchov.  
 Účastníci zmluvy svojim podpisom vyjadrujú súhlas s použitím osobných 
údajov pre potreby tejto zmluvy. 

 
 

VII. 
  Účastníci zmluvy navrhujú, aby po povolení vkladu vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností boli na LV vykonané tieto zápisy: 
 
A) 
Obec: Púchov - katastrálne územie Púchov 
 
a) na A LV :  parcela KNC č. 76/44 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1495 

m
2
  

 
b) na B LV :  
1)  Jozef Štefina a manželka    v podiele 70/5884 ako ich BSM 
2) Ing. Miloš Radosa      v podiele 45/5884  
3) Rastislav Pagáč      v podiele 70/5884 
4)Ing. Matej Vendrinský     v podiele 32/5884 
5) Štefan Ragula       v podiele 83/5884, 
6) Jarmila Okrajková      v podiele 48/5884 
7) Richard Cvopa a manželka   v podiele 79/5884 ako ich BSM 
8) Vladimír Dzurko      v podiele  68/5884  
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9) Peter Duháček      v podiele  70/5884  
10) Ing. Roman Lokšík a manželka   v podiele 79/5884 ako ich BSM 
11) Peter Šopák a manželka    v podiele 32/5884 ako ich BSM 
12) Iveta Aksamitová      v podiele 83/5884 
13) Ing. Katarína Prekopová     v podiele 55/5884 
14) Ján Janec       v podiele 48/5884 
15) Tomáš Marček      v podiele 70/5884 
16) Martin Duháček      v podiele 32/5884 
17) Lenka Pearson      v podiele 32/5884 
18) Miroslava Pilná      v podiele 70/5884 
19) Elena Korená      v podiele 55/5884 
20) Milan Hlinka      v podiele 74/5884 
21) Ing. Katarína Šidlíková     v podiele 47/5884 
22) Jaroslav Holičár a manželka   v podiele 70/5884 ako ich BSM 
23) Slavomír Malobický     v podiele 32/5884 
24) Ing. Radovan Horský     v podiele 32/5884 
25) Milan Jurga a manželka    v podiele 83/5884 ako ich BSM 
26) Bohumil Černička      v podiele 55/5884 
27) Anna Ďurkechová      v podiele 48/5884 
28) Ing. Juraj Poljak      v podiele 47/5884 
29) Mgr. Miriam Žolnerová     v podiele 74/5884  
30) Martin Opoka a manželka   v podiele 70/5884 ako ich BSM 
31) Emil Kubaš      v podiele 45/5884 
32) Daniel Pekara a manželka   v podiele 129/5884 ako ich BSM 
33) Peter Hariš      v podiele 55/5884 
34) Vladimír Gábel a manželka   v podiele 48/5884 ako ich BSM 
35) Ing. Ivan Nemček a manželka   v podiele 47/5884 ako ich BSM 
36) Juraj Tököly            v podiele 70/5884 
37) Marcel Uríček      v podiele 32/5884 
38) Andrea Lorenzer      v podiele 32/5884 
39) Ing. Katarína Virdzeková     v podiele 205/11768  
40) Anton Matocha      v podiele 74/5884 
41) Ing. Jiří Klučka      v podiele 48/5884  
42) Marika Hamšíková     v podiele 47/5884 
43) Gabriela Rigby      v podiele 55/5884  
44) REMESPORT, s.r.o.     v podiele 144/5884  
45) Jozef Michalec           v podiele 35/5884 
46) Jozefa Michalcová     v podiele 27/5884 
47) Ing. Ingrid Mikulová     v podiele 73/5884 
48) Milan Mitana      v podiele 39/11768  
49) Alojz Kozák      v podiele 13/5884 
50) Ľubomír Mrník      v podiele 20/5884  
51) Miroslav Šulavík  a manželka   v podiele 13/5884 ako ich BSM 
52) František Mičuda      v podiele 13/5884 
53)Peter Virdzek a manželka    v podiele 39/11768 ako ich BSM 
54)Ing. Štefan Boda      v podiele 39/11768  
 
c) na C LV:  zápis žiadny 
 
 
B) 
Obec: Púchov - katastrálne územie Púchov 
 
a) na A LV :  parcela KNC č. 76/41 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1743 

m
2
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b) na B LV :  
 
55) Peter Macák       v podiele 12/5831 
 
c) na C LV:  zápis žiadny 
 
 
V Púchove, dňa: 19.09.2012 
 
 
Predávajúci:        __________________ 
               Mgr. Marián Michalec 
                     primátor mesta 
Kupujúci:  
 
1)  Jozef Štefina a manželka    __________________________ 
 
2) Ing. Miloš Radosa     __________________________  
 
3) Rastislav Pagáč     __________________________ 
 
4). Matej Vendrinský     __________________________ 
 
5) Štefan Ragula      __________________________ 
 
6) Jarmila Okrajková     __________________________ 
 
7) Richard Cvopa a manželka   __________________________ 
 
8) Vladimír Dzurko     __________________________ 
 
9) Peter Duháček     __________________________
   
10) Ing. Roman Lokšík a manželka   __________________________ 
 
11) Peter Šopák a manželka    __________________________ 
 
12) Iveta Aksamitová     __________________________ 
 
13) Ing. Katarína Prekopová    __________________________ 
 
14) Ján Janec      __________________________ 
 
15) Tomáš Marček     __________________________ 
 
16) Martin Duháček     __________________________ 
 
17) Lenka Pearson     __________________________ 
 
18) Miroslava Pilná     __________________________ 
 
19) Elena Korená     __________________________ 
 
20) Milan Hlinka     __________________________ 
 
21) Ing. Katarína Šidlíková    __________________________ 
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22) Jaroslav Holičár a manželka   __________________________ 
 
23) Slavomír Malobický    __________________________ 
 
24) Ing. Radovan Horský    __________________________ 
 
25) Milan Jurga a manželka    __________________________ 
 
26) Bohumil Černička     __________________________ 
 
27) Anna Ďurkechová     __________________________ 
 
28) Ing. Juraj Poljak     __________________________ 
 
29) Mgr. Miriam Žolnerová    __________________________  
 
30) Martin Opoka a manželka   __________________________ 
 
31) Emil Kubaš     __________________________ 
 
32) Daniel Pekara a manželka   __________________________ 
 
33) Peter Hariš     __________________________ 
 
34) Vladimír Gábel a manželka   __________________________ 
 
35) Ing. Ivan Nemček a manželka   __________________________ 
 
36) Juraj Tököly           __________________________ 
 
37) Marcel Uríček     __________________________ 
 
38) Andrea Lorenzer     __________________________ 
 
39) Ing. Katarína Virdzeková    __________________________  
 
40) Anton Matocha     __________________________ 
 
41) Ing. Jiří Klučka     __________________________ 
 
42) Marika Hamšíková    __________________________ 
 
43) Gabriela Rigby     __________________________  
 
44) REMESPORT, s.r.o.    __________________________ 
 
45) Jozef Michalec          __________________________ 
 
46) Jozefa Michalcová    __________________________ 
 
47) Ing. Ingrid Mikulová    __________________________ 
 
48) Milan Mitana     __________________________ 
 
49) Alojz Kozák     __________________________ 
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50) Ľubomír Mrník     __________________________  
 
51) Miroslav Šulavík a manželka   __________________________ 
 
52) František Mičuda     __________________________ 
 
53) Peter Virdzek a manželka   __________________________ 
 
54)Ing. Štefan Boda     __________________________ 
 
55) Peter Macák     __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


