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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-01/2011-Mpr.     V Púchove,  dňa: 20.04.2011                                             
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:  Vlastníci bytov v obytnom dome s. č. 1637, zapísaní na LV č. 3059 
 
1) Byt č.3 Ján Krištof, ................................... ............................................................ 
       Janka.............................................. .................................................................. 
  ................................................................................................................. 
2) Byt č. 5 Pavol Mi ček, ............................................................................................... 
  Milada, ........................................... .................................................................. 
  ................................................................................................................. 
3)Byt č.6 Pavol Gašpárek, ................................ .............................................................. 

................... Emília,............................................ ......................................... 
 .................................................................................................................. 
4)Byt č. 7 Jozef Šulík, .................................. .................................................................... 

Jana .............................................. ................................................................... 
 .................................................................................................................. 
5)Byt č.8 Milan Hamár..................................... .............................................................. 
 ........................................................................................................................... 
6)Byt č.10 Ing. Vladimír Riedel, ......................... .............................................................. 

........................ Magdaléna, ........................................ .................................... 
 ........................................................................................................................... 
7) Byt č.11 Peter Veteška, ................................ .................................................................
  .............................. Zdena, ............................................ .................................. 
  ........................................................................................................................... 
8)Byt č. 12 Andrej Škorvánek.............................. .............................................................. 

a Adriana Škorvánková................................ ................................................... 
 ........................................................................................................................... 
9)Byt č.31 MUDr. Igor Hurta, ............................. ............................................................... 

............................. MUDr. Dagmar ...................................... ............................. 
 ........................................................................................................................... 
10) Byt č. 14 Jozef Šví ček, ................................................................................................... 

........................... Emília, ........................................... ....................................... 
 ........................................................................................................................... 
11) Byt č.15 Ján Vlasatý, .................................. ................................................................... 

..................... Milada............................................. ............................................ 
 ........................................................................................................................... 
12)Byt č. 16 Peter Bednár.................................. .................................................................. 

............................. Zuzana, ........................................... ................................... 
 ........................................................................................................................... 
13)Byt č. 18 Daniel Horevaj, .............................. .................................................................. 

.......................... Naďa, .................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
14) Byt č.19 Ing. Róbert Marcinov, ............................. ........................................................ 

........................................................................................................................... 
 Ing. Martina Bušovská.............................. ...................................................... 
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......................................................................................................................... 
15) Byt č. 20 Daniel Jugáš.................................. .................................................................. 

Jana............................................... ................................................................... 
........................................................................................................................... 

16) Byt č. 21 Michal Zboniak, .............................. ................................................................. 
................................ Jana, ............................................. .................................. 

 ........................................................................................................................... 
17) Byt č. 22 Peter Blaško, ................................ ................................................................ 

............................. Viktória, ......................................... .................................... 
 ........................................................................................................................... 
18)Byt č. 23 Anton Hrbá ček................................................................................................. 

................................ Alena.............................................. ................................. 
 ........................................................................................................................... 
19) Byt č. 25 Oto Kudlej, .................................. .................................................................... 

Miroslava ......................................... ................................................................ 
 ........................................................................................................................... 
20) Byt č. 26 Milan Ve ľký................................................. ...................................................... 

Anna .............................................. ................................................................... 
 .................................................................................................................. 
21)Byt č. 28 Alena Droppová, .............................. ............................................................... 
 ................................................................................................................... 
22)Byt č. 29 Andrea Martišová, ............................ .............................................................. 
 ........................................................................................................................... 
23) Byt č. 32 Ferdinand Janco............................... ............................................................... 

Ing. Jaroslava..................................... .............................................................. 
 ..................................................................................................................... 
24)Byt č. 33 Regina Gmucová, .............................. ............................................................. 
 ........................................................................................................................... 
25)Byt č. 34 Imrich Braniš, ............................... ....................................................Ľudmila, 

........................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
26) Byt č. 35 Pavel Karas, ................................. ................................................................... 

Lýdia, ............................................ ................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
27)Byt č. 36 Tibor Scherk, ................................ ...............................................Jaro slava, 

........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
28) Byt č. 37 Jozef Božík, ................................. .................................................................... 

Mária, ............................................ ................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
29) Byt č. 39 Viliam Onhajzer .............................. ................................................................. 

......................... Beata.............................................. ......................................... 
 ........................................................................................................................... 
30) Byt č. 40 Štefan Vávra, ................................ ................................................................... 

.......................Jana............................................... ............................................

........................................................................................................................... 
31)Byt č. 41 Rudolf Kosme ľ, .....................................................................................Ivana, 
 ...........................................................................................................................

..................................................................................................................  
32) Byt č. 42 Ing. Peter Peniak PhDr., ..................... ............................................................ 

.............................. Alena, ............................................ ................................... 

.................................................................................................................. 
33) Byt č. 43 Anton Zboran, ................................ ................................................................. 

...................... Viola.............................................. ............................................. 

.................................................................................................................... 
34)Byt č.44 Ing. Jarmila Crko ňová, .............................................. .................................... 

........................................................................................................................... 
35) Byt č. 49 Roman Kraj či, ................................................................................................. 

........................ Mária.............................................. .......................................... 

........................................................................................................................... 
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36) Byt č. 52 Robert Falšík................................. ................................................................... 
.......................... Zuzana, ........................................... ...................................... 
........................................................................................................................ 

37) Byt č.53 Ivana Ku číková.............................................. .................................................. 
........................................................................................................................... 

 Marek Ondlevec..................................... .......................................................... 
 ........................................................................................................................ 
38)Byt č.54 Jana Jurisová, ................................ ................................................................ 

........................................................................................................................... 
39)Byt č.56 Ľubomír Tal čík, .............................................................................................. 

........................................................................................................................... 
40)Byt č. 4 Ľuboš Žia ček, .................................................................................................. 

.......................... Katarína, ......................................... ...................................... 

........................................................................................................................... 
   
  (ďalej len kupujúci 1 až 40) 

 
I. 

 Predávajúci vyhlasuje, že je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti:-pozemku 
parcela KNC č. 564/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 801 m2, k.ú.Púchov, 
zapísanej na LV č. 3742 v k. ú. Púchov.Na predmetnej parcele je postavený obytný dom s. č. 
1637 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. 
 1) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom : 1) Jánovi Krištofovi 
a Janke do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 66/4016 na parcele KNC č.564/5- zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,31 € slovom: jedno euro 

a tridsaťjeden 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. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,31 € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 2) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 2) Pavlovi Mi čekovi 
a Milade do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 71/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 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 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
  3) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom : 3) Pavlovi 
Gašpárkovi a Emílii do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 66/4016 na parcele KNC č.564/5-zast. pl. a nádvoria o výmere 801 

m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,31 € slovom: jedno euro 

a tridsaťjeden 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. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,31 € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 4) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom 4) Jozefovi Šulíkovi 
a Jane do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  nasledovné nehnuteľnosti: 
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- spoluvlastnícky podiel 69/4016 na parcele KNC č.564/5- zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,37 € slovom: jedno euro 

a tridsaťsedem 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. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,37 € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 5) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: 5) Milanovi Hamárovi do 
vlastníctva  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 71/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci 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. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,41.- € uhradí najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov 
 6) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom 6) Ing. Vladimírovi 
Riedlovi a Magdaléne do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 69/4016 na parcele KNC č.564/5- zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,37 € slovom: jedno euro 

a tridsaťsedem 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. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,37 € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 7)  Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 7) Petrovi 
Veteškovi a Zdene do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 71/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 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 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
  8) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim : 8) Andrejovi Škorvánkovi 
a Adriane Škorvánkovej , každému v podiele ½-ica  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 66/4016 na parcele KNC č.564/5- zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,31 € slovom: jedno euro 

a tridsaťjeden 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. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,31 € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov, každý v zodpovedajúcom podiele ½-ica z kúpnej ceny.  
 9) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom : 9) MUDr. Igorovi 
Hurtovi a MUDr. Dagmar  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 68/4016 na parcele KNC č.564/5- zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 67,81 € slovom: šesťdesiatsedem 

eur a osemdesiatjeden centov po 5,00 €/m
2
, v zmysle uznesenia MsZ č. 15/2011, zo dňa 

23.02.2011  



5 

 

 

 Kupujúci  kúpnu cenu 67,81 € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 10)  Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 10) Jozefovi 
Švíčkovi a Emílii do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 71/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 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 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 11) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom : 11) Jánovi 
Vlasatému a  Milade do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 66/4016 na parcele KNC č.564/5- zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,31 € slovom: jedno euro 

a tridsaťjeden 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. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,31 € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 12) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom 12) Petrovi 
Bednárovi a Zuzane do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 69/4016 na parcele KNC č.564/5- zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,37 € slovom: jedno euro 

a tridsaťsedem 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. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,37 € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 13) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom : 13) Danielovi 
Horevajovi a Nadi do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 66/4016 na parcele KNC č.564/5- zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,31 € slovom: jedno euro 

a tridsaťjeden 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. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,31 € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 14) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim : 14) Ing. Róbertovi 
Macinovovi a Ing. Martine Bušovskej , každému v podiele ½-ica  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 69/4016 na parcele KNC č.564/5- zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 68,81 € slovom: šesťdesiatosem 

eur a osemdesiatjeden centov po 5,00 €/m
2
, v zmysle uznesenia MsZ č. 15/2011, zo dňa 

23.02.2011.  
 Kupujúci  kúpnu cenu 68,81 € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov, každý v zodpovedajúcom podiele ½-ica z kúpnej ceny.  
 15) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 15) Danielovi 
Jugášovi  a Jane do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
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- spoluvlastnícky podiel 71/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 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 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 16) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom : 16) Michalovi 
Zboniakovi a Jane do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 66/4016 na parcele KNC č.564/5- zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,31 € slovom: jedno euro 

a tridsaťjeden 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. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,31 € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 17) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom : 17) Petrovi 
Blaškovi a Viktórii do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 69/4016 na parcele KNC č.564/5- zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,37 € slovom: jedno euro 

a tridsaťsedem 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. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,37 € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 18) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 18) Antonovi 
Hrbáčkovi a Alene do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 71/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 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 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 19) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 19) Otovi Kudlejovi 
a Miroslave  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 68/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,35.- € slovom: jedno euro 

a tridsaťpäť 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 1,35.- € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 20) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 20) Milanovi 
Veľkému a Anne  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 68/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,35.- € slovom: jedno euro 

a tridsaťpäť 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. 
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 Kupujúci  kúpnu cenu 1,35.- € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 21)Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: 21) Alene Droppovej do 
vlastníctva nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 68/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,35.- € slovom: jedno euro 

a tridsaťpäť 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 1,35.- € uhradí najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov. 
 22)Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: 22) Andrei Martišovej do 
vlastníctva nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 68/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,35.- € slovom: jedno euro 

a tridsaťpäť 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 1,35.- € uhradí najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.      
 23) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 23) Ferdinandovi 
Jancovi  a Ing. Jaroslave  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 68/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,35.- € slovom: jedno euro 

a tridsaťpäť 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 1,35.- € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 24) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: 24) Regine Gmucovej do 
vlastníctva nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 68/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúca ho kupuje za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,35.- € slovom: jedno euro 

a tridsaťpäť 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 1,35.- € uhradí najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.      
 25) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 25) Imrichovi 
Branišovi a Ľudmile  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 68/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,35.- € slovom: jedno euro 

a tridsaťpäť 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 1,35.- € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 26) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 26) Pavlovi 
Karasovi a Lýdii  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
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- spoluvlastnícky podiel 68/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,35.- € slovom: jedno euro 

a tridsaťpäť 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 1,35.- € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 27) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 27) Tiborovi 
Scherkovi a Jaroslave  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 68/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,35.- € slovom: jedno euro 

a tridsaťpäť 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 1,35.- € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.    
 28) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 28) Jozefovi 
Božíkovi a Márii  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 68/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,35.- € slovom: jedno euro 

a tridsaťpäť 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 1,35.- € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.   
 29) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 29) Viliamovi 
Onhajzerovi a Beate do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 68/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,35.- € slovom: jedno euro 

a tridsaťpäť 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 1,35.- € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 30) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 30) Štefanovi 
Vávrovi a Jane do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 68/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 1,35.- € slovom: jedno euro 

a tridsaťpäť 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 1,35.- € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov. 
 31) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom : 31) Rudolfovi 
Kosme ľovi a Ivane  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 80/4016 na parcele KNC č.564/5- zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 79,78 € slovom: sedemdesiatdeväť 

eur a sedemdesiatosem centov po 5,00 €/m
2
, v zmysle uznesenia MsZ č. 15/2011, zo dňa 
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23.02.2011  
 Kupujúci  kúpnu 79,78 € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 32) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 32) Ing. Petrovi 
Peniakovi PhDr. a Alene  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 80/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 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 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov. 
 33)Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 33) Antonovi  
Zboranovi  a Viole  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 80/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 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 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov. 
 34)Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: 34) Ing. Jarmile Crko ňovej do 
vlastníctva nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 80/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 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 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 35)Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 35) Romanovi 
Krajčimu a Márii do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 80/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 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 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.   
 36)Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom: 36) Róbert Flašík  a 
Zuzana  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 80/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 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 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov. 
 37) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim : 37) Ivane Ku číkovej 
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a Marekovi Ondlevcovi  každému v podiele ½-ica  nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 80/4016 na parcele KNC č.564/5- zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

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

a päťdesiatdeväť 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. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,59 € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov, každý v zodpovedajúcom podiele ½-ica z kúpnej ceny.  
 38)Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcej: 38) Jane Jurisovej do 
vlastníctva nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 80/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 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 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov.  
 39)Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu: 39) Ľubomírovi Tal číkovi do 
vlastníctva nasledovné nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 80/4016 na parcele KNC č.564/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci 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. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 1,59.- € uhradí najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111 vo VÚB, a. s Považská 
Bystrica, expozitúra Púchov. 
 40) Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcim manželom : 40) Ľubošovi 
Žiačekovi a Kataríne do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  nasledovné 
nehnuteľnosti: 
- spoluvlastnícky podiel 69/4016 na parcele KNC č.564/5- zast. plochy a nádvoria o výmere 

801 m
2 

a kupujúci ho kupujú za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 68,81 € slovom: šesťdesiatosem 

eur a osemdesiatjeden 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. 
 Kupujúci  kúpnu cenu 68,81 € uhradia najneskôr do 30.06.2011 na číslo účtu 
predávajúceho , č. ú.: 10006-25226-372/0200, VS: KPZ 0111vo 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 
uznesenia MsZ č. 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. 564/5 k.ú. Púchov zriadené podľa § 23 zák. č. 
182/93 Z.z., spočívajúce v práve stavby, vstupu a prechodu na parc KNC č. 564/5 v prospech 
vlastníkov  bytu ( uvedených  kupujúcich )  obytného domu s. č. 1637.  
 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  
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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 
Mesta Púchov. 
 
 

VII. 
 Účastníci zmluvy navrhujú, aby po povolení vkladu do katastra nehnuteľností boli na 
LV vykonané tieto zápisy: 
 
Obec Púchov - katastrálne územie Púchov 
 
na A LV : parcela KN č. 564/5-zastavané plochy a nádvoria 801 m

2
 

 
na B LV :  
 
  
1) Ján Krištof a manželka    v podiele 66/4016 ako ich BSM 
 
2) Pavol Miček a manželka    v podiele 71/4016 ako ich BSM 
  
3)  Pavol Gašpárek  a manželka   v podiele 66/4016 ako ich BSM 
 
4) Jozef Šulík a manželka    v podiele 69/4016 ako ich BSM  
 
5) Milan Hamár     v podiele 71/4016 
 
6) Ing. Vladimír Riedel a manželka   v podiele 69/4016 ako ich BSM 
 
7)  Peter Veteška a manželka   v podiele 71/4016 ako ich BSM 
 
8) Andrej Škorvánek     v podiele 66/8032 
 Adriana Škorvánková    v podiele 66/8032 
 
9) MUDr. Igor Hurta a manželka   v podiele 68/4016 ako ich BSM 
 
10)  Jozef Švíček a manželka   v podiele 71/4016 ako ich BSM 
 
11) Ján Vlasatý a manželka    v podiele 66/4016 ako ich BSM 
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12) Peter Bednár a manželka   v podiele 69/4016 ako ich BSM 
 
13) Daniel Horevaj a manželka   v podiele 66/4016 ako ich BSM 
 
14) Ing. Róbert Marcinov    v podiele 69/8032 
 Ing. Bušovská Martina    v podiele 69/8032 
 
15) Daniel Jugáš a manželka   v podiele 71/4016 ako ich BSM 
 
16)  Michal Zboniak a manželka   v podiele 66/4016 ako ich BSM 
 
17)  Peter Blaško a manželka   v podiele 69/4016 ako ich BSM 
  
18) Anton Hrbáček a manželka   v podiele 71/4016 ako ich BSM 
 
19) Oto Kudlej a manželka    v podiele 68/4016 ako ich BSM 
 
20) Milan Veľký a manželka    v podiele 68/4016 ako ich BSM 
 
21) Alena Droppová     v podiele 68/4016  
 
22) Andrea Martišová    v podiele 68/4016 
  
23)  Ferdinand Janco  a manželka   v podiele 68/4016 ako ich BSM 
 
24) Regina Gmucová    v podiele 68/4016 
 
25) Imrich Braniš a manželka   v podiele 68/4016 ako ich BSM  
 
26) Pavel Karas a manželka    v podiele 68/4016 ako ich BSM 
 
27) Tibor Scherk a manželka   v podiele 68/4016 ako ich BSM 
 
28) Jozef Božík a manželka    v podiele 68/4016 ako ich BSM 
 
29)  Viliam Onhajzer a manželka   v podiele 68/4016 ako ich BSM 
 
30) Štefan Vávra a manželka   v podiele 68/4016 ako ich BSM 
 
31) Rudolf Kosmeľ a manželka   v podiele 80/4016 ako ich BSM 
 
32)  Ing. Peter Peniak PhDr. a manželka  v podiele 80/4016 ako ich BSM 
 
33) Anton Zboran a manželka   v podiele 80/4016 ako ich BSM 
  
34) Ing. Jarmila Crkoňová    v podiele 80/4016 
 
35) Roman Krajči a manželka   v podiele 80/4016 ako ich BSM  
 
36)  Robert Flašík a manželka   v podiele 80/4016 ako ich BSM 
 
37) Ivana Kučíková     v podiele 80/8032 
 Marek Ondlevec    v podiele 80/8032 
 
38) Jana Jurisová     v podiele 80/4016 
 
39) Ľubomír Talčík     v podiele 80/4016 
 
40) Ľuboš Žiaček a manželka   v podiele 69/4016 ako ich BSM 
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na C LV:  zápis žiadny 
 
V Púchove, dňa: 20.04.2011 
 
Predávajúci:   
       _____________________________ 
            Mgr. Marián Michalec 
                 primátor mesta 
Kupujúci: 
 
 
  
1) Ján Krištof a manželka    _________________________ 
 
2) Pavol Miček a manželka    _________________________ 
  
3)  Pavol Gašpárek  a manželka   _________________________ 
 
4) Jozef Šulík a manželka    _________________________ 
 
5) Milan Hamár     _________________________ 
 
6) Ing. Vladimír Riedel a manželka   ________________________ 
 
7)  Peter Veteška a manželka   _________________________ 
 
8) Andrej Škorvánek     _________________________ 
  
 Adriana Škorvánková    _________________________ 
 
9) MUDr. Igor Hurta a manželka   _________________________ 
 
10) Jozef Švíček a manželka   _________________________ 
 
11) Ján Vlasatý a manželka    _________________________ 
 
12) Peter Bednár a manželka   _________________________ 
 
13) Daniel Horevaj a manželka   _________________________ 
 
14) Ing. Róbert Marcinov    _________________________ 
  
 Ing. Bušovská Martina    _________________________ 
 
15) Daniel Jugáš a manželka   _________________________ 
 
16)  Michal Zboniak a manželka   _________________________ 
 
17)  Peter Blaško a manželka   _________________________ 
  
18) Anton Hrbáček a manželka   _________________________ 
 
19) Oto Kudlej a manželka    _________________________ 
 
20) Milan Veľký a manželka    _________________________ 
 
21) Alena Droppová     _________________________ 
 
22) Andrea Martišová    _________________________ 
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23)  Ferdinand Janco  a manželka   _________________________ 
 
24) Regina Gmucová    _________________________ 
 
25) Imrich Braniš a manželka   _________________________ 
 
26) Pavel Karas a manželka    _________________________ 
 
27) Tibor Scherk a manželka   _________________________ 
 
28) Jozef Božík a manželka    _________________________ 
 
29) Viliam Onhajzer a manželka   _________________________ 
 
30) Štefan Vávra a manželka   _________________________ 
 
31) Rudolf Kosmeľ a manželka   _________________________ 
 
32) Ing. Peter Peniak PhDr. a manželka  _________________________ 
 
33) Anton Zboran a manželka   _________________________ 
  
34) Ing. Jarmila Crkoňová    _________________________ 
 
35) Roman Krajči a manželka    _________________________ 
 
36)  Robert Flašík a manželka   _________________________ 
 
37)  Ivana Kučíková     _________________________ 
 
 Marek Ondlevec    _________________________ 
 
38) Jana Jurisová      _________________________ 
 
39) Ľubomír Talčík     _________________________ 
 
40) Ľuboš Žiaček a manželka   _________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


