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KUPNA ZMLUVA 
Č. 73 I 2011 

Zmluvné strany: 
Predávajúci: 

Ekohome, s.r.o. 
Sídlo: Jilemnického 2, Trenčín 
zastúpená : 1. Jurajom Ambrozaiom. konaterol11. Č. 

2. Igorom Hoštákom. konaterom. Č. 
3. Tomášom Válekom. konatcrom. Č. 

IČO : 44054289 DIČ: SK 2022570033 
Bankové spojenie : Slovenská spor it cľI'ía. ' l. S. 

Regionálna pobočka TrcnčÍn 
Číslo účtu : 0274656832/0900 

zapísaná \' Obchodnol11 registri Okresného súdu \. TrcnčinL' \1. 19()X() 1<. odd. ~ro 
(ďalej len predávajúci) 
a 
Kupujúci: 

Mesto Trenčín, 
sídlo: Mierové nám. Č. 2, 911 64 Trenčín. 

zastúpené: Mgr. Richardom Rybníčkom. primátorom mesta 
IČO: 00312037. DrČ: 2021079995 
Bankové spojenie : DEXIA banka Slo\ťn . ko. as 

Číslo účtu 

(ďalej len kupujúci) 

Regionálna pobočka Trenčín 
: 060053600 l /5600 
Variabilný symbol : 81 oooon 11 

I. 
Predávajúci je vlastníkom stavebného ob.iektu stad)\ "]]3\1 21 Trcnčín - llatll\CC" \ k. ll. 

Záb latie na uli ci Kllažské: 
SO ° I Prístupová komunikúcia - ,"ctnl ;\ 

skolaudovaného Kolaudačným r07.hodnutím č. Sp~l' X 17 20()() 2011-00-1 \'i ll) dľl" 

23.05 .2011 s nadobudnutím právoplatnosti diia 07.()().20 l I. 

ll. 
Kupujúci kupuje od predá"ajúceho sta\'Cbn~ objekt LI\'Cd en ~ \ č l á nku I. tejto Imlu\: 

za účelom zabezpečenia jeho prevád zky a údrž.by s po l očnosťou. ktorú tieto činnosti prc Mc::;to 
Trenčín vykonáva. 

III. 
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje stavebn) objekt u\Tden\' \ člúnkll I. tejto 

zmluvy za celkovú kúpnu cenu 0,03 € , (slovom: tri centy). 

IV. 
Dohodnutú kúpnu cenu zaplatí kupujLlCi prcdá\ajúccl11l1 do .'\0 dni po podpisc kllpnc.j 

zmluvy na stavebný objekt uveden)' \. čl . I. tejto Illllu\ 'Y (lbOIllLl I llllu\n\llli stranami. 

V. 
I. Predávajúci prehlasuje. l .e na sta\'CbllOIll ohlcktl' 11L'\i,l/llll ii :lddllL' ľ,lrl' il\ ,1111 \ l'Clll' 

bremená, 



- ) -

2. IJI \:dú\ Lljllci odovzdá sta\'ebné objekty Kupujúcemu protokolom o odovzdaní a prevzatí a 
záľ()\ ' eli sa zav~izuje spo lupracovať pri vložení stavebného objektu do majetku Mesta 
Trcnčín. 

3. Pred{lv;:.lj Cici pri odov/dú\anÍ stavebného objektu odovzdá kupujúcemu jedno vyhotovenie 
stml.'b llcj dokulllentúcil' sldvdJnéhu objektu uvedeného v čl. 1. tejto zm luvy. 

VI. 
KLllxl stavebného objektu bola schválená Mestským zastupitel'stvom v Trenčíne, 

pričom \')/pis / uznesenia MsZ č. 373. 21 zo dlla 16.12.2008 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmlu vy . 

VII. 

1.1 úto kl'IIma zlllluva sa vyhotovuje v S-i ch exemplároch. 
2. /ml ll \lIje Illo;iné menit' " dopí ,'íať iba vo lorme písomných dodatkov podpísaných osobami 
upr21Vllell)'mi k O lldľ v mene /mlu vl1)/ch strcin. 
3. V slIlade s ~ 7 zúkond č . 4:28 /2002 L. L o ochrane osobných údajov v platnom znení 
predú\ ajLlci sLlhlasÍ so spracovaním osobných údajov konatel'ov spoločnosti predávajúcim v 
rozsahu. \ akol11 SLI uvedené \ tejto zmluve, pre potreby dosiahnutia predmetu tejto zmluvy a 
za Llčelom ich spracovania v inl 'orlllačných systémoch kupujúceho. ako aj oprávneného 
1\ elejli()\élľ lld elil.' v slllacle s platnou právnou úpravou . Predávajúci udeľuje súhlas 
duhru\ Orl1 l.:. na dobll lleurčitú. Po vysporiadaní všetkých záväzkov a pohľadávok súvisiacich s 
tOlltO "llllluVULI rnôi.c súhlas kedykorvek odvolať písomným oznámením kupujúcemu . 
.. L PrúvéI. povinnos ti cl prúvne vzťahy touto zm lu vou neupravené sa budú spravovať 

príslušn)!l1li ustanoven iami Občianskeho zákonníka. 
S. /mlu\'né strany vy hl asujú. že zm luva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nie 
\' tiesni. ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli 
JCI ubsahu (J na znak slih lasuju podpísali. 
Ú. I ;'ltO í'.lll lu\<.l nadobúda platnosť dliom jej podpísania osobami oprávnenými konať v mene 
Zll1lu\ Il) ch strún a účinnosť nadobudne v deli nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva 
/\C rcj ncll,'l \ slllctde s ~ 47a ods. I Občianskeho ôkonníka. 

V ľrenčínc, dl"ia 07.10.:20 I I 

za pr 

podpis anonymizo\Janý 

1 ··· ············ · ··1·~··· ·· ··········· · ·· .. · .. · 
JlIraj Al r o z a i 

kOI ( el' 

Urgor H o Š t ú k 
kOllat~,r 

IOlllú š V ,í I c k 
kumite!" 

--

2 1 -10- 2011 
V Trenčíne. dlia ......... ............. .. 

za kupujúceho: 

podpis anonymizov3ný 

"! .. . .............. . . . 

Mgr. Richard Ryb II í č e k 
pri mátor 



MESTSKÝ ÚRAD VTRENČÍNE 

Cj. 
V/215-2010 

Vec 

Mierové námestie Č. 2, 911 64 Tre n čín 

Vybavuje: 
Ing. Zachar 

Telefón: 
032/ 6504 445 

Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne, konaného dňa 16.12.2008 

u z nes e nie Č. 373 
k ávrhu na kúpu stavebných objektov do vlastníctva Mesta Trenčín 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

s ch vaľ uje 

V Trenčine: 
22.09.2010 

2/ kúpu stavebných objektov na Malozáblatskej ulici v k. ú. Zlatovce : inžinierske 
siete a komunikácie, stavby SO 01, SO 02, SO 07, SO 08 na pozemkoch parc. č. 1063/80, 
1063/92, 1063/96, 10631100, 1063/118, 1123/7, 1123/4, 1123/3, 1123/2, 1123/1 , 1070, 
uvedených v územnom rozhodnutí pre stavbu "IBV 21 Trenčín - Zlatovce" od Ekohome, 
s.r.o., Trenčín za účelom prípravy územia pre výstavby 21 rodinných domov, ich kolaudácie 
a kolaudácie týchto sietí a ich vkladu do majetku a.s. TVK resp. do správy a.s. TVS v súlade 
s predmetom ich činnosti za kúpnu cenu 
stavbu SO O 1- Prístupová komunikácia a pozemky pod ňou - vetva A 

za kúpnu cenu .... ...... ....... ... ... .. ........ .. .................... ........ ......................... 1,- Sk 
stavba SO 02- PredÍženie vodovodu a SO 08- Vonkajšia kanalizácia 

za kúpnu cenu .... .. ... .. ...... .... .............. ........ ...... ....... ..... ... ...... ... .... ... ... ..... . 1,- Sk 
stavba SO 07- Verejné osvetlenie za kúpnu cenu ................... .. .. ... ...... ... .. ....... . 1,- Sk 
Návrh je v súlade s PH SR 

podpis anonymizoví:lnÝ 

Za správnosť odpisu: Dana Viskupičová ml. 


