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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-17/2010-Mpr.     V Púchove,  dňa: 24.02.2011 
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  v obytnom dome s. č. 1431 zapísaní na LV č. 3129 
 
Vchod č.10 
1)Byt č.1 Mária Rolínová, ................................ ............................................................... 

..................................................................................................................SR 
2)Byt č.2 Rudolf Hrenák, rod. Hrenák  .................... ....................................................a 
  manželka Jana............................................... ..........................................., 
  ............................................................................................................., SR 
3) Byt č. 3 Darina Beráková, .............................. ..............................................................
  ...................................................................................................................., SR 
4)Byt č.4 Ing. Michaela Ciesarová, ....................... ......................................................... 

................................................................................................................ SR 
5)Byt č. 5 Jaroslava Koniariková, ........................ ...................................................... 

...................................................................................................................., SR 
6)Byt č.6 Ing. Jana Galovi čová, .............................................. .................................. 
 ......................................................................................................................SR 

a Mgr. Daniela Ďurajová, .......................................... ................................. 
......................................................................................................................SR 

7)Byt č. 7 Peter Luhový................................... .................................................................  
a manželka Ľubica.............................................. ............................................. 
............................................................................................................SR 

8)Byt č. 11 Marta Kuchtová................................ ............................................................ 
.............................................................................................................. SR 

9)Byt č. 14 Miroslav Bartuš, .................................. ............................................................ 
a manželka Ľudmila, ........................................... ............................................ 

 ...............................................................................................................SR 
10) Byt č.15 Jozef Šimon ,.................................. ............................................................ 

a manželka Mária, ............................................ ................................................ 
..........................................................................................................., SR 

11) Byt č.16 Mária Nem čeková.............................................. .............................................. 
............................................................................................................. SR 

Vchod č. 6 
12) Byt č. 1 Jozef Baláž, .................................. ................................................................... 

..................................................................................................................... SR 
13) Byt č. 2 Ľubomír Jancík, .................................... .......................................................... 

........................................................................................................a manželka 
Oľga, ................................................................................................................ 
............................................................................................................. SR 

14)Byt č. 3 Anna Karasová, ................................ ..............................................................  
..............................................................................................................., SR 
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15) Byt č. 4 Michal Majerech, .............................. ............................................................... 

a manželka Justína, .......................................... ............................................... 
.............................................................................................................. SR 

16) Byt č. 5 Helena Zágorová................................ ............................................................. 
..............................................................................................................SR 

17) Byt č. 8 Zuzana Repková,................................ ............................................................. 
 .............................................................................................................. SR 
18)Byt č. 9 Pavol Salaník, ................................ ....................................................... 

a manželka Anna .............................................. ...................................... 
..........................................................................................................., SR,  

19) Byt  č. 10 Stanislav Pacek, ............................. ........................................................... 
a manželka  Mgr. Emília, ............................ .................................................., 
............................................................................................................SR,  

20) Byt č. 11 Judita Koudelíková............................ ......................................................... 
............................................................................................................ SR 

21)Byt č. 12 Jozef Belás................................... ..............................................a manželka 
Emília, ........................................... ............................................................ 
............................................................................................................., SR 

22) Byt  č. 13 Ing. Jaroslava  Ladecká, ..................... ........................................................... 
.............................................................................................................. SR,  

23) Byt č. 14 Milan Hromník, ............................... ............................................................. 
.............................................................................................................. SR 

24)Byt č. 15 Marta Galanská................................ ............................................................ 
.............................................................................................................., SR 

25) Byt č. 18 Oľga Motúzová........................................ ......................................................... 
.............................................................................................................. SR 

26)Byt č. 19 Ing. Marián Segeš, ........................... .............................................................. 
..........a manželka Mgr. Mária......................................... ............................, 
.............................................................................................................SR 

27) Byt č. 22 Peter Drobný.................................. ..................................................................  
.............................................................................................................SR 

28) Byt č. 23 Mária Matei čková, ............................................. ........................................ 
  .............................................................................................................SR 
Vchod č. 8 
29) Byt č. 1 Ladislav Marcinov, ............................ ........................................................ 

a manželka Mária, ............................................ .............................................. 
..........................................................................................................  SR 

30)Byt č. 2 Jozef Čechuty, ........................................... .................................................... 
a manželka Miluša, ........................................... ............................................... 
............................................................................................................, SR 

31) Byt č. 3 Helena Húževková, ............................. ............................................................ 
.............................................................................................................  SR 

32)Byt č. 5 Štefan Ridoško, ............................... ............................................................ 
a manželka Slávka, ........................................... ............................................... 
............................................................................................................  SR 

33) Byt č. 6 Jarmila Kucharíková, .......................... ........................................................ 
..........................................................................................................,  SR 

34)Byt č. 7 Ján Tvarožek, ................................. ........................................................... 
a manželka Mgr. Anna.......................................... ......................................... 
............................................................................................................ SR 

35)Byt č.8 Jozef Tóth, ................  .....................................................................................  
a Božena, ........................................... ........................................................... 
............................................................................................................ SR 

36) Byt č. 9 Ing. Pavol Zeman čík, ................................................................................... 
a manželka PhMr. Irena, ...................................... ............................................ 
............................................................................................................... SR 
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37) Byt č. 10 Ivan Kožúšek, ................................ ............................................................. 
a manželkaJana, ......................................................................................... 
............................................................................................................., SR 

38)Byt č. 11 Vojtech Strý ček, ......................................................................................... 
a manželka  Marta.............................................. .............................................. 
.............................................................................................................. SR 

39) Byt č. 12 Waldemar Tulkis, ............................. ........................................................... 
a manželka Mária, ........................................... ................................................. 
...................................................................................................................SR 

40) Byt č. 14 Viktor Richtárech, ........................... ............................................................ 
..........................................................................................................., SR 

 
Kupujúci:  B) Vlastníci bytov  v obytnom dome s. č. 1413 zapísaní na LV č. 3426 
 
41) Byt č. 23 Margita Murínová, ............................ ............................................................ 
  ............................................................................................................., SR 
 
  (ďalej len kupujúci 1 až 41) 

 
I. 
 
 

A) Predávajúci vyhlasuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, pozemku 
parcela KNC č. 198/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 684 m2 k.ú. Púchov, 
zapísanej na LV č. 3741 v k. ú. Púchov. 
 Na predmetnej parcele je postavený obytný dom s. č. 1431 v k .ú. Púchov. Mesto 
Púchov odpredáva vlastníkom bytu spoluvlastnícky podiel na predmetnom pozemku, ktorý je 
identický so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu. 
 
B) Predávajúci vyhlasuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, pozemku 
parcela KNC č. 198/141 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 431 m2 k.ú. Púchov, 
zapísanej na LV č. 4231 v k. ú. Púchov. 
 Na predmetnej parcele je postavený obytný dom s. č. 1413 v k .ú. Púchov. Mesto 
Púchov odpredáva vlastníkom bytu spoluvlastnícky podiel na predmetnom pozemku, ktorý je 
identický so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu. 
 
  

II. 
 

A) 
 1) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: 1) Márií Rolínovej  do 
vlastníctva nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 57/3680 na parcele KNC č.198/9 zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,06 € slovom: jedno euro a šesť 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 1,06.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 2) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom  2) Rudolfovi 
Hrenákovi a Jane  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 85/3680 na parcele KNC č.198/9 zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,57 € slovom: jedno euro 

a päťdesiat sedem centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona 

č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,57.- € uhradia najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
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Bystrica, expozitúra Púchov.   
 
  
 3) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 3) Darine Berákovej do 
vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 59/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,09 € slovom: jedno euro a deväť 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 1,09.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 4) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 4) Ing. Michaele Ciesarovej do 
vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 86/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,59 € slovom: jedno euro 

a päťdesiatdeväť centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona 

č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 1,59.- € uhradí najneskôr do 28.02.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 5) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 5) Jaroslave Koniarikovej do 
vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 59/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,09 € slovom: jedno euro a deväť 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 1,09.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 6) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 6) Ing. Jane Galovi čovej  
a Mgr. Daniele Ďurajovej do vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 86/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúce ho kupujú, každá v ½-ici  za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,59 € slovom: 

jedno euro a päťdesiatdeväť centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, 

zákona č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúce  kúpnu cenu 1,59.- € uhradia, každá úmerne ku kupovanému podielu 
najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: 
KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská Bystrica, expozitúra Púchov.    
 7) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 7) Petrovi 
Luhovému a Ľubici   do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 59/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,09 € slovom: jedno euro a deväť 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,09.- € uhradia najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 8) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 8) Marte Kuchtovej do 
vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 59/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 
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684 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,09 € slovom: jedno euro a deväť 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 1,09.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 9) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 9) Miroslavovi 
Bartušovi  a Ľudmile do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 86/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,59 € slovom: jedno euro 

a päťdesiatdeväť centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona 

č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,59.- € uhradia najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 10) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 10) Jozefovi 
Šimonovi a Márii do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 59/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,09 € slovom: jedno euro a deväť 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,09.- € uhradia najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.   
 11) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 11) Márii Nem čekovej do 
vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 86/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,59 € slovom: jedno euro 

a päťdesiatdeväť centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona 

č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 1,59.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 12) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu  12) Jozefovi Balážovi do 
vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 75/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,39 € slovom: jedno euro 

a tridsaťdeväť centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona 

č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,39.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.   
 13) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 13) Ľubomírovi 
Jancíkovi a O ľge do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 37/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 0,68 € slovom: šesťdesiatosem 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 0,68.- € uhradia najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
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Bystrica, expozitúra Púchov.   
 14) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 14) Anne Karasovej do 
vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 57/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,06 € slovom: jedno euro a šesť 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 1,06.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 15) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 15) Michalovi 
Majerechovi a Justíne do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 76/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,41 € slovom: jedno euro 

a štyridsaťjeden centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona 

č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,41.- € uhradia najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.   
 16) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 16) Helene Zágorovej do 
vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 37/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 0,68 € slovom: šesťdesiatosem 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 0,68.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 17) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 17) Zuzane Repkovej do 
vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 37/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 0,68 € slovom: šesťdesiatosem 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 0,68.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 18) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 18) Pavlovi 
Salaníkovi a Anne do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 58/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,07 € slovom: jedno euro 

a sedem centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 

Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,07.- € uhradia najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.   
 19) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 19) Stanislavovi 
Pacekovi a Mgr. Emílii do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 76/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 
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684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,41 € slovom: jedno euro 

a štyridsaťjeden centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona 

č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,41.- € uhradia najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.   
 20) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 20) Judite Koudelíkovej do 
vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 37/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 0,68 € slovom: šesťdesiatosem 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 0,68.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 21) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom : 21) Jozefovi 
Belásovi a Emílii do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 58/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 53,90.- € slovom: päťdesiattri eur 

a deväťdesiat centov, t. j po po  5 €/m
2
v zmysle uznesenia MsZ č. 15/2011, zo dňa 

23.02.2011. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 53,90.- € uhradia najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 22) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 22) Ing. Jaroslave Ladeckej 
do vlastníctva   nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 76/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,41 € slovom: jedno euro 

a štyridsaťjeden centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona 

č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 1,41.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.   
 23) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu : 23) Milanovi Hromníkovi 
do vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 37/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 0,68 € slovom: šesťdesiatosem 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 0,68.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov  
 24) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 24) Marte Galanskej do 
vlastníctva   nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 58/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,07 € slovom: jedno euro 

a sedem centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 

Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 1,07.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.   
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 25) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 25) Oľge Motúzovej do 
vlastníctva   nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 58/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,07 € slovom: jedno euro 

a sedem centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 

Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 1,07.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.   
 26) ) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 26) Ing. Mariánovi 
Segešovi a Mgr. Márii do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 76/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,41 € slovom: jedno euro 

a štyridsaťjeden centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona 

č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,41.- € uhradia najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.   
 27) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu : 27) Petrovi Drobnému do 
vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 76/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,41 € slovom: jedno euro 

štyridsaťjeden centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona 

č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,41.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov  
 28) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 28) Márii Matei čkovej do 
vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 37/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 0,68 € slovom: šesťdesiatosem 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 0,68.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 29) ) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom  29) Ladislavovi 
Marcinovi a Márii  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 85/3680 na parcele KNC č.198/9 zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,57 € slovom: jedno euro 

a päťdesiat sedem centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona 

č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,57.- € uhradia najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 30) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 30)Jozefovi 
Čechutymu a Miluši  do bezpodielového spoluvlastníctva nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 57/3680 na parcele KNC č.198/9 zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,06 € slovom: jedno euro a šesť 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 
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jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,06.- € uhradí najneskôr do 31.3 2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 31) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 31) Helene Húževkovej do 
vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 86/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,59 € slovom: jedno euro 

a päťdesiatdeväť centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona 

č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 1,59.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 32) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 32) Štefanovi 
Ridoškovi a Slávke do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 86/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,59 € slovom: jedno euro 

a päťdesiatdeväť centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona 

č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,59.- € uhradia najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 33) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 33) Jarmile Kucharíkovej do 
vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 59/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,09 € slovom: jedno euro a deväť 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 1,09.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 34) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 34) Jánovi 
Tvarožkovi a Mgr. Anne do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 86/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,59 € slovom: jedno euro 

a päťdesiatdeväť centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona 

č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,59.- € uhradia najneskôr do 31.03..2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 35) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 35) Jozefovi 
Tóthovi a Božene do bezpodielového spoluvlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 59/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,09 € slovom: jedno euro a deväť 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,09.- € uhradia najneskôr do 31.03..2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
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 36) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 36) Ing. Pavlovi 
Zemančíkovi a PhMr. Irene  do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 86/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,59 € slovom: jedno euro 

a päťdesiatdeväť centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona 

č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,59.- € uhradia najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 37) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 37) Ivanovi 
Kožúškovi a Jane do bezpodielového spoluvlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 59/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,09 € slovom: jedno euro a deväť 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,09.- € uhradia najneskôr do 28.02.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 38) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 38) Vojtechovi 
Strýčkovi a Marte  do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 86/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,59 € slovom: jedno euro 

a päťdesiatdeväť centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona 

č.182/1993 Z. z. v jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,59.- € uhradia najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 39) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 39) Waldemarovi 
Tulkisovi a Márii do bezpodielového spoluvlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 59/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,09 € slovom: jedno euro a deväť 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,09.- € uhradia najneskôr do 28.02.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 40) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: 40) Viktorovi Richtárechovi 
do vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 59/3680 na parcele KNC č.198/9- zast. plochy a nádvoria o výmere 

684 m
2 

a kupujúci ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,09 € slovom: jedno euro a deväť 

centov, t. j po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v 

jeho platnom znení. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,09.- € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
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B) 
 41) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej : 41) Margite Murínovej do 
vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 40/3297 na parcele KNC č.198/141- zast. plochy a nádvoria o 

výmere 431 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 0,52 € slovom: päťdesiatdva 

centov po 0,0996 €/m
2
,( 3.- Sk/m2) v zmysle §-u 18a odst.3, zákona č.182/1993 Z. z. v jeho 

platnom znení. 
 Kupujúca  kúpnu cenu 0,52 € uhradí najneskôr do 31.03.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 1710 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 
 
 
 

III. 
 K zmluvnému prevodu nehnuteľnosti uvedenej v čl. I. tejto zmluvy  dalo súhlas  
Mestské zastupiteľstvo v Púchove, uznesením č. 73/2001, zo dňa 31.10.2001 a uznesením 
15/2011, zo dňa 23.02.2011, ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy. 
   
 

 
 

IV. 
 Na základe vzájomnej dohody účastníkov zmluvy, táto kúpna zmluva ruší zároveň i 
vecné bremeno na pozemku parcela KNC č. 198/9 k.ú. Púchov a KNC č. 198/141 k.ú. 
Púchov zriadené podľa § 23 zák. č. 182/93 Z.z., spočívajúce v práve stavby, vstupu a 
prechodu na parc.  KNC č.198/9 a KNC č. 198/141 v prospech vlastníkov  bytu ( uvedených  
kupujúcich )  obytného domu s. č. 1431 a s.č. 1413.  
 Vecné bremeno je zrušené  z dôvodu odpredaja spoluvlastníckych podielov na 
predmetnom pozemku vlastníkom uvedených bytov. 
 Predávajúci prehlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, ani 
iné  vecné bremená ani ďalšie právne povinnosti. Kupujúci prehlasujú, že sa oboznámili so  
stavom kupovanej nehnuteľnosti. 
 Účastníci zmluvy berú na vedomie a súhlasia s tým, že v tejto zmluve sú uvedené ich 
osobné údaje. 

 
    V.  

 Účastníci tejto zmluvy berú na vedomie, že kupujúci nadobudnú vlastníctvo k 
prevádzanej nehnuteľnosti vkladom do katastra nehnuteľností Katastrálneho úradu Trenčín, 
Správa katastra Púchov. 
 Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci a poplatky s ním spojené 
hradia kupujúci. 
 Predávajúci prehlasuje, že kupujúci spĺňajú podmienky  §9a, ods. 6) zákona č. 
258/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
 Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom prevodu vlastníckeho práva, tvoria  
spoluvlastnícke podiely na pozemku pod obytnými domami identické s podielmi na 
spoločných častiach a zariadeniach domu, každého kupujúceho.  Na uvedený prevod 
nehnuteľnosti sa vzťahuje §9a, ods.8 písm. a) zákona č. 258/2009 Z. z. ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.  
  
 

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. 
 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle 
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Mesta Púchov. 
 
Zmluva bola zverejnená dňa .................................. 
 
 

VII. 
 Účastníci zmluvy navrhujú, aby po povolení vkladu do katastra nehnuteľností boli na 
LV vykonané tieto zápisy: 
 
Obec Púchov - katastrálne územie Púchov 
 
A) 
na A LV : parcela KN č. 198/9-zastavané plochy a nádvoria 684 m

2
 

 
na B LV :  
 
1) Mária Rolínová      v podiele 57/3680 
  
2) manželia Rudolf Hrenák a Jana    v podiele 85/3680 ako ich BSM 
 
3) Darina Beráková    v podiele 59/3680 
 
4) Ing. Michaela Ciesarová    v podiele 86/3680 
  
5)  Jaroslava Koniariková    v podiele 59/3680 
 
6) Ing. Jana Galovičová    v podiele 86/7360 
 
 Mgr. Daniela Ďurajová    v podiele 86/7360 
 
7) manželia Peter Luhový a Ľubica   v podiele 59/3680 ako ich BSM 
  
8) Marta Kuchtová     v podiele 59/3680 
 
9) manželia Miroslav Bartuš a Ľudmila  v podiele 86/3680 ako ich BSM 
 
10) manželia Jozef Šimon a Mária   v podiele 59/3680 ako ich BSM 
 
11) Mária Nemčeková    v podiele 86/3680 
 
12)  Jozef Baláž     v podiele 75/3680 
 
13) manželia Ľubomír Jancík a Oľga  v podiele 37/3680 ako ich BSM 
 
14) Anna Karasová     v podiel 57/3680 
 
15) manželia Michal Majerech a Justína  v podiele 76/3680 ako ich BSM 
 
16) Helena Zágorová    v podiele 37/3680 
 
17) Zuzana Repková    v podiele 37/3680 
 
18) manželia Pavol Salaník a Anna   v podiele 58/3680 ako ich BSM 
 
19) manželia Stanislav Pacek a Mgr. Emília  v podiele 76/3680 ako ich BSM 
 
20) Judita Koudelíková     v podiele 37/3680 
 
21) manželia Jozef Belás a Emília   v podiele 58/3680 ako ich BSM 
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22) Ing. Jaroslava Ladecká     v podiele 76/3680 
 
23) Milan Hromník     v podiele 37/3680 
 
24) Marta Galanská     v podiele 58/3680 
 
25) Oľga Motúzová     v podiel 58/3680 
 
26)  manželia Ing. Marián Segeš a Mgr. Mária v podiele 76/3680 ako ich BSM 
 
27)  Peter Drobný     v podiele 76/3680 
 
28) Mária Mateičková    v podiele 37/3680 
 
29) manželia Ladislav Marcinov a Mária  v podiele 85/3680 ako ioch BSM 
 
30) manželia Jozef Čechuty a Miluša  v podiele 57/3680 ako ich BSM 
 
31) Helena Húževková    v podiele 86/3680 
 
32) manželia Štefan Ridoško a Slávka  v podiele 86/3680 ako ich BSM 
 
33) Jarmila Kucharíková    v podiele 59/3680 
 
34) manželia Ján Tvarožek a Mgr. Anna  v podiele 86/3680 ako ich BSM 
 
35) manželia Jozef Tóth a Božena   v podiele 59/3680 ako ich BSM 
 
36) manželia Ing. Pavol Zemančík a PhMr. Irena v podiele 86/3680 ako ich BSM 
 
37) manželia Ivan Kožúšek a Jana   v podiele 59/3680 ako ich BSM 
 
38) manželia Vojtech Strýček a Marta  v podiele 86/3680 ako ich BSM 
 
39) manželia Waldemar Tulkis a Mária  v podiele 59/3680 ako ich BSM 
 
40) Viktor Richtárech    v podiele 59/3680 
 
 
B) 
Na ALV: parcela KNC č.198/141 zast. plochy a nádvoria o výmere 431 m

2 

 
Na BLV:   
 
41) Margita Murínová    v podiele 40/3297 
 
na C LV:  zápis žiadny 
 
V Púchove, dňa 24.02.2011 
 
Predávajúci:   
       _____________________________ 
            Mgr. Marián Michalec 
                 primátor mesta 
Kupujúci: 
A) 
 
1) Mária Rolínová     ____________________________ 
  
2) Rudolf Hrenák a manželka   ____________________________ 
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3) Darina Beráková    _____________________________ 
 
4) Ing. Michaela Ciesarová    _____________________________ 
 
5)  Jaroslava Koniariková    _____________________________ 
   
6) Ing. Jana Galovičová    _____________________________ 
 
 Mgr. Daniela Ďurajová    _____________________________ 
 
7) Peter Luhový a manželka   _____________________________ 
 
8) Marta Kuchtová     _____________________________ 
  
9) Miroslav Bartuš a manželka   _____________________________ 
 
10) Jozef Šimon a manželka   _____________________________ 
 
11) Mária Nemčeková    _____________________________ 
 
12) Jozef Baláž      _____________________________ 
 
13) Ľubomír Jancík a manželka   _____________________________ 
 
14) Anna Karasová     _____________________________ 
 
15) Michal Majerech  a manželka   _____________________________ 
 
16) Helena Zágorová    _____________________________ 
  
17) Zuzana Repková    _____________________________ 
 
18) Pavol Salaník a manželka   _____________________________ 
 
19) Stanislav Pacek a manželka   _____________________________ 
 
20) Judita Koudelíková    _____________________________ 
 
21) Jozef Belás a manželka    _____________________________ 
  
22) Ing. Jaroslava Ladecká    _____________________________ 
 
23) Milan Hromník     _____________________________ 
 
24) Marta Galanská     _____________________________ 
  
25) Oľga Motúzová     _____________________________ 
 
26) Ing.  Marián Segeš a manželka   _____________________________ 
  
27) Peter Drobný     _____________________________ 
 
28) Mária Mateičková    _____________________________ 
 
29) Ladislav Marcinov a manželka   _____________________________ 
  
30) Jozef Čechuty a manželka   _____________________________ 
 
31) Helena Húževková    _____________________________ 
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32) Štefan Ridoško a manželka   _____________________________ 
 
33) Jarmila Kucharíková    _____________________________ 
  
34) Ján Tvarožek a manželka   _____________________________ 
 
35) Jozef Tóth a manželka    _____________________________ 
 
36) Ing. Pavol Zemančík a manželka  _____________________________ 
  
37) Ivan Kožúšek a manželka   _____________________________ 
 
38) Vojtech Strýček a manželka   _____________________________ 
  
39) Waldemar Tulkis a manželka   _____________________________ 
 
40) Viktor Richtárech    _____________________________ 
  
 
B) 
41) Margita Murínová    _____________________________ 
 
 
 
 
 


