
Kúpna zmluva Č. 564/2011 
uzatvorená podl'a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

1) Predávajúci: Mesto TRENČÍN 
Mierové námestie 2 
911 64 Trenčín 

Čl. I. Zmluvné strany 

V zastúpení: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta 

IČO: OO 312 037 IČ DPH: SK 2021079995 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., pobočka Trenín 
Číslo účtu: 25581243/7500 
Variabilný symbol: 8100008811 
ďalej len "predávajúci" 

2) Kupujúci: SR - Slovenská správa ciest 
Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
štatutárny orgán: Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ SSC 
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Ing. František Faktor, PhD., riaditeľ SSC Investičnej 
výstavby a správy ciest Žilina, ul. M. Rázusa 1041 A, O 1 O O 1 Žilina podl'a štatutárnym 
orgánom určeného rozsahu podpisového práva Č. 38070/000112010, zo dňa 29.10.2010 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Č.Ú. 7000135433/8180 
IČO: 003 328 
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR) zriaďovaciou listinou číslo 

5854/M - 1995 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení Č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, 
zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.I00 zo dňa 11.05.2006 a Č. 86 zo dňa 22.05.2008 

ďalej len "kupujúci" 

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu 

Horeuvedené oprávnené osoby prehlasujú, že sú k uzatvárané mu právnemu úkonu oprávnené 
a k právnym úkonom v plnom rozsahu spôsobilé a to za nasledovných podmienok. 

Čl. II. Úvodné ustanovenia 

1) Predávajúci je vlastníkom a spoluvlastníkom nehnutel'ností nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Trenčianske Biskupice, obec Trenčín, okres Trenčín, v katastrálnom území Zlatovce, obec Trenčín, 
okres Trenčín a v katastrálnom území Záblatie, obec Trenčín, okres Trenčín vedených Správou 
katastra Trenčín. 

Čl. III. Predmet zmluvy 

1) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje vlastnícky podiel na pozemkových nehnutel'nostiach 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Trenčianske Biskupice, obec Trenčín, okres Trenčín 

vedených Správou katastra Trenčín nasledovne: 

- parcely zapísané na LV č. 1, vlastník vedený pod BI: 

- parcela Č. 321/18, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 467 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 11 1, výmera na prevádzaný podiel: 467,00 m2 



- parcela č. 321/80, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 2285 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: l / l, výmera na prevádzaný podiel: 2285,00 m2 

- parcela č. 321/82, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 138 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel : l / l , výmera na prevác;lzaný podiel: 138,00 m2 

- parcela č. 321/85, druh: orná pôda, o celkovej výmere: II m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / l , výmera na prevádzaný podiel: 11,00 m2 

- parcela č. 394/ 5, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 777 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel : l / 1, výmera na prevádzaný podiel: 777,00 m2 

- parcela č . 394/ 6, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 924 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel : 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel : 924,00 m2 

- parcela č. 397/ 2, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 535 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / l , výmera na prevádzaný podiel : 535,00 m2 

- parcela č. 397/ 4, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 282 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: l / l , výmera na prevádzaný podiel : 282,00 m2 

- parcela č . 398/3, druh : záhrady, o celkovej výmere: 969 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 969,00 m2 

- parcela č . 468/189, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 1951 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / l , výmera na prevádzaný podiel: 1 951 ,00 m2 

- parcela č. 468/196, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 220 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel : 220,00 m2 

- parcela č . 468/198, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere 359 m\pod KN-C, 
spoluvlastnícky podiel : 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel : 359,00 m 

- parcela č. 468/201 , druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 196 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel : 1 / l , výmera na prevádzaný podiel : 196,00 m2 

- parcela č. 468/204, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 227 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: l / l , výmera na prevádzaný podiel : 227,00 m2 

- parcela č . 468/211 , druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 205 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: l / 1, výmera na prevádzaný podiel: 205 ,00 m2 

- parcela č. 468/214, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 90 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel : 1 / l , výmera na prevádzaný podiel: 90,00 m2 

- parcela č . 468/217, druh: orná pôda, o celkovej výmere : 76 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 76,00 m2 

- parcela č. 468/218, druh : orná pôda, o celkovej výmere: 83 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel : 83 ,00 m2 

- parcela č. 468/226, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 117 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / l , výmera na prevádzaný podiel : 117,00 m2 

- parcela č . 468/229, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 170 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / l, výmera na prevádzaný podiel: 170,00 m2 

- parcela č . 468/230, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 59 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel : 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 59,00 m2 



• 
- parcela č. 468/241 , druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 139 m2

, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: l / l, výmera na prevádzaný podiel : 139,00 m2 

- parcela č. 468/247, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: l 046 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel : l / l, výmera na prevádzaný podiel : 1 046,00 m2 

- parcela č . 468/255 , druh: orná pôda, o celkovej výmere: 1 016 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: l 016,00 m2 

- parcela č. 468/257, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 1 402 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: l / l, výmera na prevádzaný podiel: l 402,00 m2 

- parcela č. 468/260, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 867 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel : 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel : 867,00 m2 

- parcela č. 468/263 , druh: orná pôda, o celkovej výmere: 584 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel : 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 584,00 m2 

- parcela č. 468/272, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 1 024 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / l , výmera na prevádzaný podiel: 1 024,00 m2 

- parcela č . 468/277, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 1 235 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / l, výmera na prevádzaný podiel : 1235,00 m2 

- parcela č. 468/280, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 347 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel : 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 347,00 m2 

- parcela č. 468/282, druh : orná pôda, o celkovej výmere: 146 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: l / l , výmera na prevádzaný podiel: 146,00 m2 

- parcela č. 468/287, druh: orná pôda, o celkovej výmere : 132 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 132,00 m2 

- parcela č. 468/291 , druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 6 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel : 6,00 m2 

- parcela č. 468/294, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 62 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 62,00 m2 

- parcela č . 468/295 , druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 61 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 61 ,00 m2 

- parcela č . 468/303, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 43 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: l / l, výmera na prevádzaný podiel: 43 ,00 m2 

- parcela č. 468/306, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 74 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / l , výmera na prevádzaný podiel : 74,00 m2 

- parcela č . 468/307, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere : 26 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel : l / l , výmera na prevádzaný podiel : 26,00 m2 

- parcela č. 468/326, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 126 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 126,00 m2 

- parcela č . 468/327, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 132 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 132,00 m2 

- parcela č. 468/328, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: l 156 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: l / l , výmera na prevádzaný podiel: 1 156,00 m2 



- parcela č. 468/329, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 181 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1/1, výmera na prevádzaný podiel: 181,00 m2 

- parcela č. 468/330, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 177 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 /1, vým.era na prevádzaný podiel: 177,00 m2 

- parcela č. 468/332, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 52 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 52,00 m2 

- parcela č. 468/333, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 41 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 41,00 m2 

- parcela č. 468/334, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 45 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 45,00 m2 

- parcela č . 468/336, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 412 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 412,00 m2 

- parcela č. 468/337, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 412 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 412,00 m2 

- parcela č . 1127/126, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 553 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1/1 , výmera na prevádzaný podiel: 553,00 m2 

- parcela č . 1127/129, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 1 605 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel : l / l, výmera na prevádzaný podiel: 1 605,00 m2 

- parcela č. 1127/130, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 196 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel : 196,00 m2 

- parcela č. 1127/131, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 18 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel : 18,00 m2 

- parcela č. 1148/2, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 177 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel : l / 1, výmera na prevádzaný podiel: 177,00 m2 

- parcela č. 1148/3, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 161 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1/1, výmera na prevádzaný podiel: 161 ,00 m2 

- parcela č. 1173/15, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 286 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 286,00 m2 

a spoluvlastnícky podiel na pozemkových nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Trenčianske Biskupice, obec Trenčín, okres Trenčín vedených Správou katastra Trenčín nasledovne: 

- parcely zapísané na LV č. 5142, vlastník vedený pod BIl: 

- parcela č. 468/313, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 91 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 3 / 24, výmera na prevádzaný podiel : 11 ,38 m2 

- parcela č. 468/314, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 21 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 3 /24, výmera na prevádzaný podiel: 2,63 m2 

- parcela č. 468/236, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 154 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel : 3 / 24, výmera na prevádzaný podiel : 19,25 m2 

- parcely zapísané na LV č. 5106, vlastník vedený pod BIO: 

- parcela č. 468/197, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 171 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 16/25, výmera na prevádzaný podiel: 109,44 m2 



- parcela č. 468/256, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 1 088 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 16/25, výmera na prevádzaný podiel: 696,32 m2 

- parcely zapísané na LV č. 4721, vlastník vedený pod BIO: 

- parcela č. 468/305, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 91 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 19/25, výmera na prevádzaný podiel: 69,16 m2 

- parcela č . 468/228, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 221 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 19/25, výmera na prevádzaný podiel: 167,96 m2 

- parcely zapísané na LV č. 2519, vlastník vedený pod B5: 

- parcela č. 395/2, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 15 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 5/6, výmera na prevádzaný podiel : 12,50 m2 

- parcela č. 395/3, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 15 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 5/6, výmera na prevádzaný podiel: 12,50 m2 

- parcela č . 395/5, druh: orná pôda, o celkovej výmere: l 294 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 5 / 6, výmera na prevádzaný podiel: 1 078,33 m2 

- parcely zapísané na LV č. 4846, vlastník vedený pod B8: 

- parcela č. 468/207, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 103 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1/2, výmera na prevádzaný podiel: 51,50 m2 

- parcela č . 468/208, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 16 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: l / 2, výmera na prevádzaný podiel: 8,00 m2 

- parcela č . 468/266, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 95 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel : 1 /2, výmera na prevádzaný podiel : 47,50 m2 

- parcela č. 468/270, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 152m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1/2, výmera na prevádzaný podiel : 76,00 m2 

- parcela č. 468/275, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 520 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 /2, výmera na prevádzaný podiel: 260,00 m2 

- parcela č. 468/285, druh: orná pôda, o celkovej výmere: 83 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / 2, výmera na prevádzaný podiel: 41 ,50 m2 

- parcela zapísaná na LV č. 5138, vlastník vedený pod B3: 

- parcela č. 468/340, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 166 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: l / 2, výmera na prevádzaný podiel: 83,00 m2 

ďalej vlastnícky podiel na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v katastrálnom území Zlatovce, obec 
Trenčín, okres Trenčín vedených Správou katastra Trenčín nasledovne : 

- parcely zapísané na LV č. 1, vlastník vedený pod BI: 

- parcela č. ll/2, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 85 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: l / 1, výmera na prevádzaný podiel: 85,00 m2 

- parcela č. 15/11, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 35 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel : 35,00 m2 

- parcela č . 15/15, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 306 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 306,00 m2 



- parcela č. 19/2, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 286 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: l / l , výmera na prevádzaný podiel: 286,00 m2 

- parcela č. 19/3, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 231 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: l / l, výmera na prevádzaný podiel: 231 ,00 m2 

- parcela č. 19/4, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 87 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: l / l , výmera na prevádzaný podiel : 87,00 m2 

- parcela č. 19/5, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 53 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: l / l , výmera na prevádzaný podiel: 53 ,00 m2 

- parcela č. 19/6, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 321 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel : 1 / l , výmera na prevádzaný podiel: 321,00 m2 

- parcela č. 19/9, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 6002 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: l / 1, výmera na prevádzaný podiel : 6002,00 m2 

- parcela č. 20/68, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 83 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / l , výmera na prevádzaný podiel: 83 ,00 m2 

- parcela č. 20/69, druh : ostatné plochy, o celkovej výmere: 3 235 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / l , výmera na prevádzaný podiel: 3 235,00 m2 

- parcela č. 20/70, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 1 447 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / l , výmera na prevádzaný podiel: l 447,00 m2 

- parcela č . 20/7 1, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 451 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel : 451 ,00 m2 

- parcela č. 20/72, druh : ostatné plochy, o celkovej výmere: 803 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: l / 1, výmera na prevádzaný podiel : 803 ,00 m2 

- parcela č. 20/73 , druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 4627 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 4627,00 m2 

- parcela č. 20/74, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 768 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel : 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 768,00 m2 

- parcela č. 20/108, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 156 m2
, ~od KN-C, 

spoluvlastnícky podiel : 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 156,00 m 

- parcela č. 20/109, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 242 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 242,00 m2 

- parcela č. 20/110, druh : zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 151 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 151 ,00 m2 

- parcela č . 20/111 , druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 98 m2
, ~od KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 98,00 m 

- parcela č . 20/112, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 320 m2
, ~od KN-C, 

spoluvlastnícky podiel : l / 1, výmera na prevádzaný podiel: 320,00 m 

- parcela č . 20/113, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 370 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel : 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 370,00 m2 

- parcela č. 20/114, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 189 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel : 189,00 m2 



- parcela č. 201115, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: l38 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: l / l, výmera na prevádzaný podiel: l38,00 m2 

- parcela č . 22/2, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 752 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1/ l, výmera na prevádzaný podiel: 752,00 m2 

- parcela č. 26/2, druh: záhrady, o celkovej výmere: 569 m2
, pod KN-C, spoluvlastnícky 

podiel: l / l, výmera na prevádzaný podiel: 569,00 m2 

- parcela č. 27, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 3 959 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: l / l, výmera na prevádzaný podiel: 3 959,00 m2 

- parcela č. 32/9, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 60 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: l /1, výmera na prevádzaný podiel: 60,00 m2 

- parcela č. 190/l3, druh: zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere: 23 m2
, 

pod KN-C, spoluvlastnícky podiel: 1 / l, výmera na prevádzaný podiel: 23,00 m2 

- stavba zapísaná na LV č. 1, vlastník vedený pod BI: 

- budova so súpisným č. 1716 s príslušenstvom, nachádzajúca sa na pozemku KN-C 1111, 
druh stavby: budova - sklad, spoluvlastnícky podielI/l. 

ďalej vlastnícky podiel na pozemkových nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Záblatie, obec Trenčín, okres Trenčín vedených Správou katastra Trenčín nasledovne: 

- parcely zapísané na LV č. 1, vlastník vedený pod BI: 

- parcela č. 8011205, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 10 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 10,00 m2 

- parcela č. 8011207, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 81 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, výmera na prevádzaný podiel: 81,00 m2 

- parcela č. 8011209, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 370 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, výmera na prevádzaný podiel: 370,00 m2 

- parcela č. 8011210, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 247 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1/ 1, výmera na prevádzaný podiel: 247,00 m2 

- parcela č. 8011211, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 12 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, výmera na prevádzaný podiel: 12,00 m2 

- parcela č. 8011212, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 84 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: l / l, výmera na prevádzaný podiel: 84,00 m2 

- parcela č. 801l2l3, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 48 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, výmera na prevádzaný podiel: 48,00 m2 

- parcela č. 8011215, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 1 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel : 1 / l, výmera na prevádzaný podiel: 1,00 m2 

- parcela č. 801/218, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 222 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 / 1, výmera na prevádzaný podiel: 222,00 m2 

- parcela č. 8011222, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 23 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1/ l, výmera na prevádzaný podiel: 23,00 m2 



- parcela č. 801/225, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 110 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 1 1 1, výmera na prevádzaný podiel: 110,00 m2 

- parcela č. 801/303, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 24 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 11 1, výmera na prevádzaný podiel: 24,00 m2 

- parcela č. 802/15, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 7 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 11 l , výmera na prevádzaný podiel: 7,00 m2 

a spoluvlastnícky podiel na pozemkových nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Záblatie, obec Trenčín, okres Trenčín vedených Správou katastra Trenčín nasledovne: 

- parcela zapísaná na LV č. 836, vlastník vedený pod B 117: 
- parcela č. 801/203, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 135 m2

, pod KN-C, 
spoluvlastnícky podiel: 840/565320, výmera na prevádzaný podiel: 0,20 m2 

- parcely zapísané na LV č. 2137, vlastník vedený pod B7: 

- parcela č. 801/214, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 323 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 3 150, výmera na prevádzaný podiel: 19,38 m2 

- parcela č . 801 /217, druh: ostatné plochy, o celkovej výmere: 71 m2
, pod KN-C, 

spoluvlastnícky podiel: 3 150, výmera na prevádzaný podiel : 4,26 m2 

2) Predávajúci predáva pozemkové nehnuteľnosti, resp. spoluvlastnícky podiel na pozemkových 
nehnuteľnostiach podľa čl. III. ods. 1) tejto zmluvy kupujúcemu, ktorý ich kupuje do svojho 
vlastníctva pre účely majetkovoprávnej prípravy stavby ,,1/61 Trenčín - most". Na stavbu bolo 
vydané Obecným úradom obce Krivosúd - Bodovka Rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 

SOcÚ-636/2005-003IPk zo dňa 08.l2.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.01.2006. 
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trenčín pre stavbu vydal Stavebné 
povolenie pod č. A/2007 IO 1762-000 17MAR zo dňa 08.02.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
12.3.2008 a Rozhodnutie o predÍžení jeho platnosti pod Č. AA/2009/01595-007/MAR zo dňa 
09.02.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.3.2010. 

3) Uvedené nehnuteľnosti sa vykupujú podľa podmienok daných geometrickým plánom Č . 36315583-
219/2008 zo dňa 04.07.2008 overeného pod číslom 854/08 zo dňa 14.07.2008 pre katastrálne 
územie Trenčianske Biskupice, geometrickým plánom Č. 36315583-220108 zo dňa 23.06.2008 
overeného pod číslom 918/08 zo dňa 29.07.2008 pre katastrálne územie Zlatovce a geometrickým 
plánom Č . 36315583-221 /08 zo dňa 22.06.2008 overeného pod číslom 916108 zo dňa 29.07.2008 
pre katastrálne územie Záblatie, ktoré vyhotovila spoločnosť GEO 3 Trenčín, s.r.o., so sídlom ul. 
Gen. M. R. Štefánika 42/402,911 01 Trenčín, pre účely stavby " 1/61 Trenčín - most ". 

Čl. IV. Kúpna cena a spôsob jej určenia 

l) Všeobecná hodnota odkupovaných pozemkových nehnuteľností uvedených v čl. III. ods. 1) tejto 
zmluvy v rozsahu tvoriacom predmet tejto zmluvy bola stanovená Znaleckým posudkom č . 

129/2011 zo dňa 24.10.2011 pre k. ú. Trenčianske Biskupice, Znaleckým posudkom č . 130/2011 zo 
dňa 24.10.2011 pre k. ú. Zlatovce a Znaleckým posudkom č. 131/2011 zo dňa 24.1 0.20 11 pre k. ú. 
Záblatie, ktoré vypracoval nezávislý súdny znalec v odbore stavebníctvo Ing. Marián Mrázik, Do 
Stošky 14, 010 04 Žilina, v súlade s Vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku v platnom znení. 

Výpočet ceny prevádzaných pozemkových nehnuteľností uvedených v čl. III ods. 1 tejto zmluvy: 

K.ú., Číslo parcely - Cena za m2 x Výmera na prevádzaný podiel = Výška náhrady v EUR 



Katastrálne Parcela Cena Výmera na Výška náhrady 
Územie KN-C za 1 m2 prevádzaný podiel v m2 v EUR 

Trenč. Biskupice 321/18 53,86 467,00 25 152,62 

Trenč . Biskupice 321/80 53 ,86 2285,00 123070,10 

Trenč. Biskupice 321 /82 53 ,86 138,00 7432,68 

Trenč. Biskupice 321 /85 53 ,86 11 ,00 592,46 

Trenč. Biskupice 394/5 53 ,86 777,00 41849,22 

Trenč. Biskupice 394/6 53 ,86 924,00 49766,64 

Trenč. Biskupice 397/2 53 ,86 535,00 28815,10 

Trenč. Biskupice 397/4 53,86 282,00 15 188,52 

Trenč. Biskupice 398/3 53 ,86 969,00 52 190,34 

Trenč. Biskupice 468/1 89 53 ,86 1951 ,00 105080,86 

Trenč . Biskupice 468/1 96 53,86 220,00 II 849,20 

Trenč. Biskupice 468/1 98 53 ,86 359,00 19335,74 

Trenč. Biskupice 468/201 53,86 196,00 10 556,56 

Trenč. Biskupice 468/204 53,86 227,00 12 226,22 

Trenč. Biskupice 468/211 53,86 205,00 11041 ,30 

Trenč. Biskupice 468/214 53,86 90,00 4847,40 

Trenč. Biskupice 468/217 53,86 76,00 4093,36 

Trenč . Biskupice 468/218 53 ,86 83 ,00 4470,38 

Trenč. Biskupice 468/226 53 ,86 117,00 6301 ,62 

Trenč. Biskupice 468/229 53 ,86 170,00 9 156,20 

Trenč. Biskupice 468/230 53,86 59,00 3 177,74 

Trenč . Biskupice 468/241 53,86 139,00 7486,54 

Trenč. Biskupice 468/247 53 ,86 l 046,00 56337,56 

Trenč. Biskupice 468/255 53,86 l 016,00 54721,76 

Trenč. Biskupice 468/257 53 ,86 1 402,00 75511 ,72 

Trenč. Biskupice 468/260 53 ,86 867,00 46696,62 

Trenč. Biskupice 468/263 53,86 584,00 31454,24 

Trenč. Biskupice 468/272 53,86 1024,00 55 152,64 

Trenč. Biskupice 468/277 53 ,86 1 235,00 66517,10 

Trenč. Biskupice 468/280 53 ,86 347,00 18689,42 

Trenč. Biskupice 468/282 53 ,86 146,00 7863,56 

Trenč. Biskupice 468/287 53,86 132,00 7109,52 

Trenč. Biskupice 468/291 53 ,86 6,00 323,16 

Trenč. Biskupice 468/294 53 ,86 62,00 3339,32 

Trenč . Biskupice 468/295 53 ,86 61 ,00 3 285,46 

Trenč. Biskupice 468/303 53 ,86 43,00 2 315,98 

Trenč. Biskupice 468/306 53,86 74,00 3 985,64 

Trenč. Biskupice 468/307 53 ,86 26,00 1400,36 

Trenč. Biskupice 468/326 53 ,86 126,00 6786,36 

Trenč . Biskupice 468/327 53,86 132,00 7109,52 

Trenč . Biskupice 468/328 53 ,86 1 156,00 62262,16 

Trenč. Biskupice 468/329 53 ,86 181 ,00 9748,66 



Trenč . Biskupice 468/330 53,86 177,00 9533,22 

Trenč . Biskupice 468/332 53 ,86 52,00 2800,72 

Trenč . Biskupice 468/333 53,86 41,00 2208,26 

Trenč. Biskupice 468/334 53,86 . 45 ,00 2423,70 

Trenč. Biskupice 468/336 53,86 412,00 22 190,32 

Trenč. Biskupice 468/337 53,86 412,00 22 190,32 

Trenč. Biskupice 1127/126 53 ,86 553,00 29784,58 

Trenč. Biskupice 1127/129 53,86 1605,00 86445,30 

Trenč . Biskupice 1127/130 53 ,86 196,00 10556,56 

Trenč. Biskupice 1127/131 53 ,86 18,00 969,48 

Trenč . Biskupice 1148/2 53 ,86 177,00 9533,22 

Trenč . Biskupice 1148/3 53 ,86 161 ,00 8671,46 

Trenč. Biskupice 1173/15 53 ,86 286,00 15403 ,96 

Trenč. Biskupice 468/313 53 ,86 11 ,38 612,93 

Trenč . Biskupice 468/314 53,86 2,63 141 ,65 

Trenč. Biskupice 468/236 53 ,86 19,25 1 036,81 

Trenč. Biskupice 468/197 53 ,86 109,44 5894,44 

Trenč . Biskupice 468/256 53 ,86 696,32 37503,80 

Trenč. Biskupice 468/305 53,86 69,16 3724,96 

Trenč. Biskupice 468/228 53 ,86 167,96 9046,33 

Trenč. Biskupice 395/2 53 ,86 12,50 673,25 

Trenč . Biskupice 395/3 53 ,86 12,50 673,25 

Trenč . Biskupice 395/5 53 ,86 l 078,33 58078,85 

Trenč . Biskupice 468/207 53 ,86 51 ,50 2 773 ,79 

Trenč . Biskupice 468/208 53 ,86 8,00 430,88 

Trenč. Biskupice 468/266 53 ,86 47,50 2558,35 

Trenč . Biskupice 468/270 53 ,86 76,00 4093 ,36 

Trenč . Biskupice 468/275 53 ,86 260,00 14003,60 

Trenč . Biskupice 468/285 53 ,86 41 ,50 2235,19 

Trenč . Biskupice 468/340 53,86 83 ,00 4470,38 

Zlatovce 1112 44,89 85,00 381 5,65 

Zlatovce 15/11 44,89 35,00 1571,1 5 

Zlatovce 15/15 44,89 306,00 13736,34 

Zlatovce 19/2 44,89 286,00 12838,54 

Zlatovce 19/3 44,89 231 ,00 10369,59 

Zlatovce 19/4 44,89 87,00 3905,43 

Zlatovce 19/5 44,89 53 ,00 2 379,17 

Zlatovce 19/6 44,89 321 ,00 14409,69 

Zlatovce 19/9 44,89 6002,00 269429,78 

Zlatovce 20/68 44,89 83 ,00 3725,87 

Zlatovce 20/69 44,89 3235,00 145219,1 5 

Zlatovce 20/70 44,89 1447,00 64955,83 

Zlatovce 20/7 1 44,89 451 ,00 20 245,39 

Zlatovce 20/72 44,89 803 ,00 36046,67 



Zlatovce 20/73 44,89 4627,00 207706,03 

Zlatovce 20/74 44,89 768,00 34475,52 

Zlatovce 20/108 44,89 156,00 7002,84 

Zlatovce 20/109 44,89 242,00 10863,38 

Zlatovce 20/110 44,89 151 ,00 6778,39 

Zlatovce 20/111 44,89 98,00 4399,22 

Zlatovce 20/112 44,89 320,00 14364,80 

Zlatovce 20/113 44,89 370,00 16609,30 

Zlatovce 20/114 44,89 189,00 8484,2 1 

Zlatovce 20/115 44,89 138,00 6 194,82 

Zlatovce 22/2 44,89 752,00 33 757,28 

Zlatovce 26/2 44,89 569,00 25542,41 

Zlatovce 27 44,89 3959,00 177 719,51 

Zlatovce 32/9 44,89 60,00 2693,40 

Zlatovce 190/13 44,89 23,00 l 032,47 

Záblatie 8011205 44,89 10,00 448,90 

Záblatie 8011207 44,89 81 ,00 3636,09 

Záblatie 801 /209 44,89 370,00 16609,30 

Záblatie 8011210 44,89 247,00 II 087,83 

Záblatie 8011211 44,89 12,00 538,68 

Záblatie 801 /212 44,89 84,00 3770,76 

Záblatie 8011213 44,89 48,00 2 154,72 

Záblatie 8011215 44,89 1,00 44,89 

Záblatie 8011218 44,89 222,00 9965,58 

Záblatie 8011222 44,89 23,00 l 032,47 

Záblatie 801 /225 44,89 110,00 4937,90 

Záblatie 8011303 44,89 24,00 l 077,36 

Záblatie 802/15 44,89 7,00 314,23 

Záblatie 8011203 44,89 0,20 8,98 

Záblatie 8011214 44,89 19,38 869,97 

Záblatie 801 /217 44,89 4,26 191 ,23 

SPOLU 53937,81 2661 915,20 

Kúpna cena pozemkových nehnuteľností slovom: dva milióny 
šesťstošesťdesiatjedentisícdeväťstopätnásť eur a dvadsať centov. 

2) Kúpna cena stavby bola určená na základe znaleckého posudku č. 125/20 II zo diía 11.10.20 ll, 
ktorý vy~racoval nezávislý súdny znalec v odbore stavebníctvo Ing. Marián Mrázik, Do Stošky 14, 
010 04 Zilina, v súlade s Vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v platnom znení. 

Kúpna cena za budovu bola dohodnutá vo výške 242.568,71 EUR (slovom 
dvestoštyridsaťdvatisícpäťstošesťdesiatosem eur a sedemdesiat jeden centov) 

3) Celková dohodnutá kúpna cena za všetky nehnutel'nosti uvedené v čl. III ods. l tejto zmluvy 
predstavuje 2,904.483,90 eur (slovom dvamiliónydeväťstoštyritisícštyristoosemdesiattri eur 
a deväťdesiat centov. 



Čl. V. Platobné podmienky 

1) Kupujúci s účinkami splnenia poukáže stanovenú kúpnu cenu predávajúcemu bezhotovostne na 
jeho bankový účet uvedený v tejto zmluve najneskôr do 60 dní odo dňa obdržania právoplatného 
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu tejto zmluvy v prospech kupujúceho 
príslušnou Správou katastra Trenčín . 

Čl. VI. Osobitné ustanovenia 

1) Predávajúci vyhlasuje, že prevádzané nehnuteľnosti, resp. podiel na týchto nehnuteľnostiach, sú 
jeho vlastníctvom, nie sú zaťažené osobnými ani vecnými bremenami v prospech tretích osôb, 
zodpovedá za škodu vzniknutú z nesprávnych údajov a že má plnú spôsobilosť na právne úkony. 

2) Predávajúci súhlasí, aby kupujúci v prípade potreby zabezpečil rozhodnutia o vyňatí z pôdneho 
prípadne lesného fondu. 

3) Kupujúci prehlasuje, že stav kupovaných nehnuteľností je mu dobre známy a že ich v tomto stave 
kupuje. 

4) Zmluvné strany sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy v tejto zmluve sú 
dostatočne zrozumiteľné a určité a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 

5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi a právne účinky vkladu vznikajú 
v zmysle § 28 ods. 3 zák č . 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov na základe právoplatného 
rozhodnutia Správy katastra o jeho povolení po zverejnení zmluvy v zmysle § 5a zákona č . 

211/2000 Z.z. v platnom znení v nadväznosti na § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov. Týmto okamihom kupujúci nadobúda vlastnícke právo k nehnuteľnosti . 

Čl. VII. Záverečné ustanovenia 

l) Zmluvné strany berú na vedomie, že právne účinky tejto zmluvy sú v zmysle § 47a zákona č. 
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5a zákona č . 211/2000 Z.z. v platnom 
znení, podmienené aj jej zverejnením. 

2) Ak by zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, ako je uvedené v čl. VI. bod 4 
tejto zmluvy, tak platí, že v zmysle § 47a zákona č . 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
k uzavretiu zmluvy nedošlo. 

3) Predaj predmetných nehnuteľností vo vlastníctve a spoluvlastníctve Mesta Trenčín schválilo 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v zmysle §9a ods. 8 písm. el zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, pričom výpis zjeho uznesenia č . 289 zo dňa 24.11.2011 tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy. 

4) Predávajúci podpísaním tejto zmluvy dáva súhlas, aby kupujúci podal návrh na povolenie vkladu 
nehnuteľnosti v prospech kupujúceho a požiadal o zverejnenie zmluvy. 



5) Táto zmluva je vyhotovená v 6-tich rovnopisoch , z ktorých 3 vyhotovenia obdrží predávajúci a 3 
vyhotovenia obdržÍ kupujúci (z toho dve sa poskytnú Správe katastra Trenčín na účely 

zavkladovania zmluvy). 

6) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, 
nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy sú dostatočne určité, vážne 
a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpísali. 

V Trenčíne, dňa 02.12.2011 

podpis anonymizovaný 

···· ··· ······· ·· .. ··· ·· ··:-····f ·················· 
Mgr. Richard Ŕybníček 
primátor mesta Trenčín 

Predávajúci 

V Žiline, dňa 02.12.2011 

podpis anonymizovaný 

.. .... .... ...... ... .... .. .. . ~. ~" ... .. .... .. .. 
Ing. Františe akto, PhD. 

riaditeľ IVSC, ilin 
Kupuj ' l 

SLOVC"I~~ A ~r H A.'·'~ CIEST 
INVEST ČNÁ VÝSTAVBA A SPRAVA CIEST 

Martina Aázusa 104/A 
010 1)!..1' ... UiA 



MESTSKÝ ÚRAD VTRENČÍNE 
Mierové námestie č. 2, 911 64 Tre n čín 

Č,j. 
V/271-2011 

Vec 

Vybavuje: 
Ing. Vanková 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia 

Telefón: 
032/ 6504 461 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 24.11.2011 

u z nes e nie č. 289 

V Trenčíne: 
02.12.2011 

k Návrhu na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín v súlade § 9a ods. 8 
písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v z.n.p. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

lIurčuje 

prevod majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín - predaj nehnuteľností za účelom 
realizácie stavby "Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín I. etapa - preložka cesty I/61 " - II. 
časť. pre Slovenskú republiku - Slovenskú správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 
Bratislava, IČO : 003328, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku. Ide o nasledovné 
nehnuteľnosti : 

A/ pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
1. CKN parc.č. 321/18 orná pôda o výmere 467 m2 v podiele 1/1 
2. CKN parc.č. 321 /80 orná pôda o výmere 2.285 m2 v podiele 1/1 
3. CKN parc . č . 321 /82 orná pôda o výmere 138 m2 v podiele 1/1 
4. CKN parc.č. 321/85 orná pôda o výmere II m2 v podiele 1/1 
5. CKN parc.č. 394/5 orná pôda o výmere 777 m2 v podiele 1/1 
6. CKN parc.č . 394/6 orná pôda o výmere 924 m2 v podiele 1/1 
7. CKN parc.č. 397/2 orná pôda o výmere 535 m2 v podiele 1/1 
8. CKN parc . č. 397/4 orná pôda o výmere 282 m2 v podiele 1/1 
9. CKN parc . č. 398/3 záhrady o výmere 969 m2 v podiele 1/1 
10. CKN parc.č. 468/189 ostatné plochy o výmere 1.951 m2 v podiele 1/1 
ll. CKN parc.č. 468/196 orná pôda o výmere 220 m2 v podiele 1/1 
12. CKN parc.č. 468/198 ostatné plochy o výmere 359 m2 v podiele 1/1 
13. CKN parc.č. 468/201 ostatné plochy o výmere 196 m2 v podiele 1/1 
14. CKN parc.č. 468/204 ostatné plochy o výmere 227 m2 v podiele 1/1 
15 . CKN parc . č. 468/214 ostatné plochy o výmere 90 m2 v podiele 1/1 



• 

16. CKN parc. č . 468/217 orná pôda o výmere 76 m2 v podiele 1/1 
17. CKN parc.č . 468/218 orná pôda o výmere 83 m2 v podiele 1/1 
18. CKN parc.č . 468/226 orná pôda o výmere 117 m2 v podiele 1/1 
19. CKN parc . č. 468/229 orná pôda o výmere 170 m2 v podiele 1/1 
20. CKN parc.č. 468/230 orná pôda o výmere 59 m2 v podiele 1/1 
21. CKN parc.č. 468/241 zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2 v podiele 1/1 
22. CKN parc.č. 468/247 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.046 m2 v podiele 1/1 
23. CKN parc.č. 468/255 orná pôda o výmere 1.016 m2 v podiele 1/1 
24. CKN parc.č. 468/257 orná pôda o výmere 1.402 m2 v podiele 1/1 
25. CKN parc . č. 468/260 orná pôda o výmere 867 m2 v podiele 1/1 
26. CKN parc.č. 468/263 orná pôda o výmere 584 m2 v podiele 1/1 
27. CKN parc . č. 468/272 orná pôda o výmere 1.024 m2 v podiele 1/1 
28. CKN parc.č. 468/277 orná pôda o výmere 1.235 m2 v podiele 1/1 
29. CKN parc.č . 468/280 orná pôda o výmere 347 m2 v podiele 1/1 
30. CKN parc.č . 468/282 orná pôda o výmere 146 m2 v podiele 1/1 
31 . CKN parc.č . 468/287 orná pôda o výmere 132 m2 v podiele 1/1 
32. CKN parc.č . 468/291 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 v podiele 1/1 
33. CKN parc.č. 468/294 zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2 v podiele 1/1 
34. CKN parc.č. 468/295 zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2 v podiele 1/1 
35. CKN parc . č. 468/303 zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2 v podiele 1/1 
36. CKN parc. č. 468/306 zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2 v podiele 1/1 
37. CKN parc.č. 468/307 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 v podiele 1/1 
38. CKN parc.č. 468/326 ostatné plochy o výmere 126 m2 v celosti podiele 1/1 
39. CKN parc.č . 468/327 zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2 v podiele 1/1 
40. CKN parc.č. 468/328 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.156 m2 v podiele 1/1 
41. CKN parc.č. 468/329 zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2 v podiele 1/1 
42. CKN parc.č . 468/330 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2 v podiele 1/1 
43. CKN parc.č . 468/332 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2 v podiele 1/1 
44. CKN parc.č . 468/333 zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2 v podiele 1/1 
45. CKN parc.č. 468/334 zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 v podiele 1/1 
46. CKN parc.č. 468/336 zastavané plochy a nádvoria o výmere 412 m2 v podiele 1/1 
47. CKN parc. č. 468/337 zastavané plochy a nádvoria o výmere 412 m2 v podiele 1/1 
48. CKN parc . č. 1127/126 zastavané plochy a nádvoria o výmere 553 m2 v podiele 1/1 
49. CKN parc. č. 1127/129 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.605 m2 v podiele 1/1 
50. CKN parc. č. 1127/130 zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2 v podiele 1/1 
51. CKN parc.č. 1127/131 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/1 
52. CKN parc.č. 1148/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2 v podiele 1/1 
53. CKN parc.č. 1148/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 161 m2 v podiele 1/1 
54. CKN parc.č . 1173/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 286 m2 v podiele 1/1 
55. CKN parc.č. 468/211 ostatné plochy o výmere 205 m2 v podiele 1/1 
56. CKN parc.č. 468/207 ostatné plochy o výmere 103 m2 v podiele Vz , čo predstavuje 

výmeru 51,5 m2 
57. CKN parc . č. 468/208 orná pôda o výmere 16 m2 v podiele Vz , čo predstavuje výmeru 

8m2 
58. CKN parc.č. 468/266 orná pôda o výmere 95 m2 v podiele Vz , čo predstavuje výmeru 

47,5 m2 
59. CKN parc.č. 468/270 orná pôda o výmere 152 m2 v podiele V2, čo predstavuje výmeru 

76m2 
60. CKN parc.č. 468/275 orná pôda o výmere 520 m2 v podiele Vz , čo predstavuje výmeru 

260m2 



61 . CKN parc.č. 468/285 orná pôda o výmere 83 m2 v podiele Vz, čo predstavuje výmeru 
41 ,5 m2 

62. CKN parc . č . 395/2 orná pôda o výmere 15 m2 v podiele 5/6, čo predstavuje výmeru 
12,5 m2 

63. CKN parc.č . 395/3 orná pôda o výmere 15 m2 v podiele 5/6, čo predstavuje výmeru 
12,5 m2 

64. CKN parc.č. 395/5 orná pôda o výmere 1.294 m2 v podiele 5/6, čo predstavuje 
výmeru 1.078,33 m2 

65. CKN parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 221 m2 v podiele 19/25 , čo predstavuje 
výmeru 167,96 m2 

66. CKN parc.č . 468/305 zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2 v podiele 19/25 , čo 
predstavuje výmeru 69,16 m2 

67. CKN parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 171 m2 v podiele 16/25, čo predstavuje 
výmeru 109,44 m2 

68. CKN parc.č. 468/256 orná pôda o výmere 1.088 m2 v podiele 16/25 , čo predstavuje 
výmeru 696,32 m2 

69. CKN parc.č. 468/340 zastavané plochy a nádvoria o výmere 166 m2 v podiele 1/2, čo 
predstavuje výmeru 83 m2 

70. CKN parc.č. 468/236 orná pôda o výmere 154 m2 v podiele 3/24, čo predstavuje 
výmeru 19,25 m2 

71. CKN parc.č. 468/313 zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2 v podiele 3/24, čo 
predstavuje výmeru 11 ,38 m2 

72. CKN parc .č . 468/314 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 v podiele 3/24, čo 
predstavuje výmeru 2,63 m2 

Celková kúpna cena predstavuje ............................................................... 1,444.954,40 € 

B/ pozemky v k.ú. Záblatie: 
1. CKN parc.č. 801/205 ostatné plochy o výmere 10 m2 v podiele 1/1 
2. CKN parc.č. 801 /207 ostatné plochy o výmere 81 m2 v podiele 1/1 
3. CKN parc.č. 801 /209 ostatné plochy o výmere 370 m2 v podiele 1/1 
4. CKN parc.č. 801/210 ostatné plochy o výmere 247 m2 v podiele 1/1 
5. CKN parc.č. 801/211 ostatné plochy o výmere 12 m2 v podiele 1/1 
6. CKN parc.č . 801 /212 ostatné plochy o výmere 84 m2 v podiele 1/1 
7. CKN parc.č. 801/213 ostatné plochy o výmere 48 m2 v podiele 1/1 
8. CKN parc.č. 801/215 ostatné plochy o výmere 1 m2 v podiele 1/1 
9. CKN parc.č. 801 /218 ostatné plochy o výmere 222 m2 v podiele 1/1 
10. CKN parc.č. 801 /222 ostatné plochy o výmere 23 m2 v podiele 1/1 
11. CKN parc.č. 801/303 ostatné plochy o výmere 24 m2 v podiele 1/1 
12. CKN parc.č. 802/15 ostatné plochy o výmere 7 m2 v podiele 1/1 
13. CKN parc.č. 801 /225 ostatné plochy o výmere 110 m2 v podiele 1/1 
14. CKN parc.č. 801 /214 ostatné plochy o výmere 323 m2 v podiele 3/50, čo predstavuje 

výmeru 19,38 m2 
15. CKN parc.č. 801 /217 ostatné plochy o výmere 71 m2 v podiele 3/50, čo predstavuje 

výmeru 4,26 m2 
16. CKN parc.č . 801/203 ostatné plochy o výmere 135 m2 v podiele 840/565320, čo 

predstavuje výmeru 0,20 m2 
Celková kúpna cena predstavuje .................................................................... 56.688,90 € 

C/ pozemky a stavba v k.ú. Zlatovce: 
1. CKN parc.č. 15/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 v podiele 1/1 



2. CKN parc.č. 15/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 306 m2 v podiele 1/1 
3. CKN parc.č. 19/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 286 m2 v podiele 1/1 
4. CKN parc.č. 19/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2 v podiele 1/1 
5. CKN parc.č. 19/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2 v podiele 1/1 
6. CKN parc.č. 19/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 v podiele 1/1 
7. CKN parc.č. 19/6 ostatné plochy o výmere 321 m2 v podiele 1/1 
8. CKN parc.č. 19/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6.002 m2 v podiele 1/1 
9. CKN parc.č. 20/74 ostatné plochy o výmere 768 m2 v podiele 1/1 
10. CKN parc.č. 22/2 ostatné plochy o výmere 752 m2 v podiele 1/1 
ll. CKN parc.č. 26/2 záhrady o výmere 569 m2 v podiele 1/1 
12. CKN parc.č. 27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3.959 m2 v podiele I/ l 
13 . CKN parc.č. 32/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 v podiele 1/1 
14. CKN parc.č. 190/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 v podiele 1/1 
15. CKN parc.č . 20/72 ostatné plochy o výmere 803 m2 v podiele 1/1 
16. CKN parc.č. 20/73 ostatné plochy o výmere 4.627 m2 v podiele 1/1 
17. CKN parc.č. 20/108 ostatné plochy o výmere 156 m2 v podiele 1/1 
18. CKN parc.č. 20/68 ostatné plochy o výmere 83 m2 v podiele I/ l 
19. CKN parc.č. 20/69 ostatné plochy o výmere 3.235 m2 v podiele 1/1 
20. CKN parc.č. 20/70 ostatné plochy o výmere 1.447 m2 v podiele 1/1 
21. CKN parc.č. 20/71 ostatné plochy o výmere 451 m2 v podiele 1/1 
22. CKN parc.č. 20/111 ostatné plochy o výmere 98 m2 v podiele 1/1 
23. CKN parc.č. 20/112 ostatné plochy o výmere 320 m2 v podiele 1/1 
24. CKN parc.č. 20/115 ostatné plochy o výmere 138 m2 v podiele 1/1 
25. CKN parc.č . 20/1 09 zastavané plochy a nádvoria o výmere 242 m2 v podiele 1/1 
26. CKN parc.č. 20/110 zastavané plochy a nádvoria o výmere 151 m2 v podiele 1/1 
27. CKN parc. č . 20/113 zastavané plochy a nádvoria o výmere 370 m2 v podiele 1/1 
28. CKN parc . č. 20/114 zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2 v podiele 1/1 
29. CKN parc. č. 11/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2 v podiele 1/1 
30. stavba so súp.č. 1716 budova - sklad na parc.č . 11/1 a 11/2 v podiele 1/1 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 1,402.840,50 € 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
Č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

2/ s ch vaľ uje 

predaj nehnuteľností za účelom realizácie stavby "Juhovýchodný obchvat mesta 
Trenčín I. etapa - preložka cesty 1/61" - II. časť. pre Slovenskú republiku - Slovenskú 
správu ciest so sídlom Miletičova 19, 820 06 Bratislava, IČO: 003328, za kúpnu cenu podľa 
znaleckého posudku. Ide o nasledovné nehnuteľnosti : 

AI pozemky v k.ú. Trenčianske Biskupice: 
1. CKN parc.č. 321/18 orná pôda o výmere 467 m2 v podiele 1/1 
2. CKN parc.č. 321/80 orná pôda o výmere 2.285 m2 v podiele 1/1 
3. CKN parc.č . 321/82 orná pôda o výmere 138 m2 v podiele 1/1 
4. CKN parc.č. 321/85 orná pôda o výmere 11 m2 v podiele 1/1 
5. CKN parc.č. 394/5 orná pôda o výmere 777 m2 v podiele 1/1 
6. CKN parc.č. 394/6 orná pôda o výmere 924 m2 v podiele 1/1 
7. CKN parc.č. 397/2 orná pôda o výmere 535 m2 v podiele 1/1 
8. CKN parc.č . 397/4 orná pôda o výmere 282 m2 v podiele 1/1 



9. CKN parc.č. 398/3 záhrady o výmere 969 m2 v podiele 1/1 
10. CKN parc.č. 468/189 ostatné plochy o výmere 1.951 m2 v podiele 1/1 
11. CKN parc.č . 468/196 orná pôda o výmere 220 m2 v podiele 1/1 
12. CKN parc .č . 468/198 ostatné plochy o výmere 359 m2 v podiele 1/1 
13. CKN parc.č . 468/201 ostatné plochy o výmere i96 m2 v podiele 1/1 
14. CKN parc.č . 468/204 ostatné plochy o výmere 227 m2 v podiele 1/1 
15. CKN parc.č. 468/214 ostatné plochy o výmere 90 m2 v podiele 1/1 
16. CKN parc.č. 468/217 orná pôda o výmere 76 m2 v podiele 1/1 
17. CKN parc.č. 468/218 orná pôda o výmere 83 m2 v podiele 1/1 
18. CKN parc.č. 468/226 orná pôda o výmere 117 m2 v podiele 1/1 
19. CKN parc.č. 468/229 orná pôda o výmere 170 m2 v podiele 1/1 
20. CKN parc. č . 468/230 orná pôda o výmere 59 m2 v podiele 1/1 
21. CKN parc.č. 468/241 zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2 v podiele 1/1 
22. CKN parc.č. 468/247 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.046 m2 v podiele 1/1 
23. CKN parc . č. 468/255 orná pôda o výmere 1.016 m2 v podiele 1/1 
24. CKN parc. č. 468/257 orná pôda o výmere 1.402 m2 v podiele 1/1 
25 . CKN parc. č. 468/260 orná pôda o výmere 867 m2 v podiele 1/1 
26. CKN parc.č. 468/263 orná pôda o výmere 584 m2 v podiele 1/1 
27. CKN parc.č. 468/272 orná pôda o výmere 1.024 m2 v podiele 1/1 
28. CKN parc.č. 468/277 orná pôda o výmere 1.235 m2 v podiele 1/1 
29. CKN parc.č. 468/280 orná pôda o výmere 347 m2 v podiele 1/1 
30. CKN parc.č. 468/282 orná pôda o výmere 146 m2 v podiele 1/1 
31. CKN parc.č. 468/287 orná pôda o výmere 132 m2 v podiele 1/1 
32. CKN parc.č . 468/291 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 v podiele 1/1 
33 . CKN parc.č. 468/294 zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2 v podiele 1/1 
34. CKN parc.č. 468/295 zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2 v podiele 1/1 
35. CKN parc.č. 468/303 zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2 v podiele 1/1 
36. CKN parc.č. 468/306 zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2 v podiele 1/1 
37. CKN parc.č. 468/307 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 v podiele 1/1 
38. CKN parc.č. 468/326 ostatné plochy o výmere 126 m2 v celosti podiele 1/1 
39. CKN parc.č. 468/327 zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2 v podiele 1/1 
40. CKN parc .č . 468/328 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.156 m2 v podiele 1/1 
41. CKN parc.č. 468/329 zastavané plochy a nádvoria o výmere 181 m2 v podiele 1/1 
42. CKN parc.č. 468/330 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2 v podiele 1/1 
43. CKN parc.č. 468/332 zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2 v podiele 1/1 
44. CKN parc . č. 468/333 zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2 v podiele 1/1 
45. CKN parc.č. 468/334 zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 v podiele 1/1 
46. CKN parc.č. 468/336 zastavané plochy a nádvoria o výmere 412 m2 v podiele 1/1 
47. CKN parc . č. 468/337 zastavané plochy a nádvoria o výmere 412 m2 v podiele 1/1 
48. CKN parc.č . 1127/126 zastavané plochy a nádvoria o výmere 553 m2 v podiele 1/1 
49. CKN parc.č. 1127/129 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.605 m2 v podiele 1/1 
50. CKN parc.č. 1127/130 zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2 v podiele 1/1 
51. CKN parc.č. 1127/131 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/1 
52. CKN parc.č. 1148/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2 v podiele 1/1 
53. CKN parc.č. 1148/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 161 m2 v podiele 1/1 
54. CKN parc.č. 1173/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 286 m2 v podiele 1/1 
55 . CKN parc.č . 468/211 ostatné plochy o výmere 205 m2 v podiele 1/1 
56. CKN parc.č . 468/207 ostatné plochy o výmere 103 m2 v podiele 12, čo predstavuje 

výmeru 51,5 m2 



57. CKN parc.č. 468/208 orná pôda o výmere 16 m2 v podiele Y2, čo predstavuje výmeru 
8m2 

58. CKN parc.č. 468/266 orná pôda o výmere 95 m2 v podiele Y2, čo predstavuje výmeru 
47,5 m2 

59. CKN parc.č. 468/270 orná pôda o výmere 152 m2 v podiele Y2, čo predstavuje výmeru 
76m2 

60. CKN parc.č. 468/275 orná pôda o výmere 520 m2 v podiele Y2, čo predstavuje výmeru 
260m2 

61. CKN parc.č. 468/285 orná pôda o výmere 83 m2 v podiele Y2, čo predstavuje výmeru 
41,5 m2 

62. CKN parc.č. 395/2 orná pôda o výmere 15 m2 v podiele 5/6, čo predstavuje výmeru 
12,5 m2 

63 . CKN parc.č. 395/3 orná pôda o výmere 15 m2 v podiele 5/6, čo predstavuje výmeru 
12,5 m2 

64. CKN parc.č. 395/5 orná pôda o výmere 1.294 m2 v podiele 5/6, čo predstavuje 
výmeru 1.078,33 m2 

65. CKN parc.č. 468/228 orná pôda o výmere 221 m2 v podiele 19/25, čo predstavuje 
výmeru 167,96 m2 

66. CKN parc.č. 468/305 zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2 v podiele 19/25 , čo 
predstavuje výmeru 69,16 m2 

67. CKN parc.č. 468/197 orná pôda o výmere 171 m2 v podiele 16/25 , čo predstavuje 
výmeru 109,44 m2 

68. CKN parc.č . 468/256 orná pôda o výmere 1.088 m2 v podiele 16125, čo predstavuje 
výmeru 696,32 m2 

69. CKN parc.č. 468/340 zastavané plochy a nádvoria o výmere 166 m2 v podiele 112, čo 
predstavuje výmeru 83 m2 

70. CKN parc.č. 468/236 orná pôda o výmere 154 m2 v podiele 3/24, čo predstavuje 
výmeru 19,25 m2 

71. CKN parc.č. 468/313 zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2 v podiele 3/24, čo 
predstavuje výmeru 11,38 m2 

72. CKN parc.č. 468/314 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 v podiele 3/24, čo 
predstavuje výmeru 2,63 m2 

Celková kúpna cena predstavuje ............................................................... 1,444.954,40 € 

B/ pozemky v k.ú. Záblatie: 
l. CKN parc.č . 801/205 ostatné plochy o výmere 10 m2 v podiele 1/1 
2. CKN parc.č. 801 /207 ostatné plochy o výmere 81 m2 v podiele 1/1 
3. CKN parc . č. 801/209 ostatné plochy o výmere 370 m2 v podiele 1/1 
4. CKN parc . č. 801 /210 ostatné plochy o výmere 247 m2 v podiele 1/1 
5. CKN parc . č. 8011211 ostatné plochy o výmere 12 m2 v podiele 1/1 
6. CKN parc. č . 801 /212 ostatné plochy o výmere 84 m2 v podiele 1/1 
7. CKN parc.č. 801 /213 ostatné plochy o výmere 48 m2 v podiele 1/1 
8. CKN parc. č. 801 /215 ostatné plochy o výmere 1 m2 v podiele 1/1 
9. CKN parc. č. 801 /218 ostatné plochy o výmere 222 m2 v podiele 1/1 
10. CKN parc.č. 801/222 ostatné plochy o výmere 23 m2 v podiele 1/1 
11. CKN parc.č. 801 /303 ostatné plochy o výmere 24 m2 v podiele 1/1 
12. CKN parc.č . 802/15 ostatné plochy o výmere 7 m2 v podiele 1/1 
13 . CKN parc.č . 801/225 ostatné plochy o výmere 110 m2 v podiele 1/1 
14. CKN parc.č. 801/214 ostatné plochy o výmere 323 m2 v podiele 3/50, čo predstavuje 

výmeru 19,38 m2 



15. CKN parc.č. 801/217 ostatné plochy o výmere 71 m2 v podiele 3/50, čo predstavuje 
výmeru 4,26 m2 

16. CKN parc.č. 801/203 ostatné plochy o výmere 135 m2 v podiele 840/565320, čo 
predstavuje výmeru 0,20 m2 

Celková kúpna cena predstavuje ................................................................... 56.688,90 € 

CI pozemky a stavba v k.ú. Zlatovce: 
1. CKN parc.č. 15/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 v podiele 1/1 
2. CKN parc.č. 15/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 306 m2 v podiele 1/1 
3. CKN parc.č. 19/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 286 m2 v podiele 1/1 
4. CKN parc.č. 19/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2 v podiele 1/1 
5. CKN parc.č . 19/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m2 v podiele 1/1 
6. CKN parc.č. 19/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 v podiele 1/1 
7. CKN parc.č. 19/6 ostatné plochy o výmere 321 m2 v podiele 1/1 
8. CKN parc.č. 19/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6.002 m2 v podiele 1/1 
9. CKN parc.č. 20/74 ostatné plochy o výmere 768 m2 v podiele 1/1 
10. CKN parc.č. 22/2 ostatné plochy o výmere 752 m2 v podiele 1/1 
11. CKN parc.č. 26/2 záhrady o výmere 569 m2 v podiele 1/1 
12. CKN parc.č. 27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3.959 m2 v podiele 1/1 
13. CKN parc.č. 32/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 v podiele 1/1 
14. CKN parc.č. 190/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 v podiele 1/1 
15. CKN parc . č. 20/72 ostatné plochy o výmere 803 m2 v podiele 1/1 
16. CKN parc.č. 20/73 ostatné plochy o výmere 4.627 m2 v podiele 1/1 
17. CKN parc.č. 20/108 ostatné plochy o výmere 156 m2 v podiele 1/1 
18. CKN parc.č. 20/68 ostatné plochy o výmere 83 m2 v podiele 1/1 
19. CKN parc.č. 20/69 ostatné plochy o výmere 3.235 m2 v podiele 1/1 
20. CKN parc.č. 20/70 ostatné plochy o výmere 1.447 m2 v podiele 1/1 
21. CKN parc.č. 20/71 ostatné plochy o výmere 451 m2 v podiele 1/1 
22. CKN parc.č. 20/111 ostatné plochy o výmere 98 m2 v podiele 1/1 
23. CKN parc.č. 20/112 ostatné plochy o výmere 320 m2 v podiele 1/1 
24. CKN parc.č. 20/115 ostatné plochy o výmere 138 m2 v podiele 1/1 
25. CKN parc.č. 20/109 zastavané plochy a nádvoria o výmere 242 m2 v podiele 1/1 
26. CKN parc.č. 20/110 zastavané plochy a nádvoria o výmere 151 m2 v podiele 1/1 
27. CKN parc.č. 20/113 zastavané plochy a nádvoria o výmere 370 m2 v podiele 1/1 
28. CKN parc.č. 20/114 zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2 v podiele 1/1 
29. CKN parc.č. 11 /2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2 v podiele 1/1 
30. stavba so súp.č. 1716 budova - sklad na parc . č . 11/1 a 11/2 v podiele 1/1 
Celková kúpna cena predstavuje ................................................................. 1,402.840,50 € 

Za správnosť odpisu: Mgr. Zuzana Surovčíková 

podpis anonymizovaný 


