
Predávajúci : 

Kupujúci 

Kúpna zmluva 

č. 13 / 2021 

1. Zmluvné strany 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 
018 41 Dubnica nad Váhom 
zastúpené Mgr. et Mgr. Petrom Wolfom, primátorom mesta 
IČO: 00 317 209 
registrovaný pre daň podľa§ 7 a§ ?a Zákona č. 222/2004 Z. z. 
bankové spojenie : VÚB banka 
IBAN : SK4702000000000019723372 
SIC: SUBASKBX 
variabilný symbol : 132021 

/ďalej len predávajúci/ 

1. LORAS, s. r. o. 
Pod hájom 1366/166 
018 41 Dubnica nad Váhom 
Slovenská republika 
IČO : 36 317 446 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , 
v oddieli Sro, vložke č. 12550/R 
zastúpená Ing. Milanom Ôurechom, konateľom spoločnosti 

2. Ing. Ľubomír Šoltis rod. Šoltis 
rodné číslo : 580812/0956 
dátum narodenia : 12. 08. 1958 
trvale bytom Čremošné 43, 
039 01 Turčianske Teplice 
štátny občan SR 

/ďalej len kupujúci/ 

uzatvorili 

spolu kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu 
kúpy, špecifikovanom v čl. II , bode 2 tejto zmluvy. 

II. 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov v katastrálnom území 
Dubnica nad Váhom, zapísaných v liste vlastníctva č. 2600, vedených Okresným úradom 
Ilava, katastrálnym odborom, ako : 

a) pare. č. KN-C 2300/241 - ostatná plocha o výmere 1696 m2 
b) pare. č. KN-C 2300/446 - ostatná plocha o výmere 335 m2 



2. Na základe geometrického plánu č. 88/2020, vypracovaného Ing. Branislavou Filiačovou , 

Kalinčiakova 1817/7, 019 01 Ilava, IČO : 37190504, vznikli oddelením z pozemkov, 
citovaných v bode č. 1, pod písm, a) a b) tohto článku, nasledovné pozemky : 
2.1. novovytvorený pozemok pare. č. KN-C 2300/617 - ostatná plocha o výmere 

60 m2 
2.2. novovytvorený pozemok pare. č. KN-C 2300/618 - ostatná plocha o výmere 

24 m2 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, ktoré sú predmetom prevodu. 
( ďalej ako "predmet kúpy"). 

3. Predávajúci predáva a kupujúci 1 a 2 kupujú predmet tejto kúpy, uvedený v Čl. II., bode 2.1. 
a 2.2. nasledovne : 

3.1. kupujúci 1 - spoločnosť LORAS, s. r. o., kupuje do svojho výlučného vlastníctva 
novovytvorený pozemok pare. č. KN-C 2300/617 - ostatná plocha o výmere 60 m2 
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom 

3.2. kupujúci 2 - Ing. Ľubomír Šoltis, kupuje do svojho výlučného vlastníctva, novo
vytvorený pozemok pare. č. KN-C 2300/618 - ostatná plocha o výmere 24 m2 
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom 

4. Zámer odpredať novovytvorený pozemok pare. č. KN-C 2300/617 - ostatná plocha 
o výmere 60 m2 a novovytvorený pozemok pare. č. KN-C 2300/618 - ostatná plocha 
o výmere 24 m2 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa , bol zverejnený na úradnej tabuli mesta, na webovom sídle mesta www.dubnica.eu 
aj na tabuli CUET dňa 25. 11 . 2020. 

III. 

1. Predávajúci predáva a kupujúci kupujú predmet kúpy - nehnuteľnosti , uvedené 
v Čl. II. , bode 2.1. a 2.2. za dohodnutú kúpnu cenu, schválenú Mestským zastupiteľstvom 
v Dubnici nad Váhom, dňa 16. 12. 2020, vo výške 60,25 €/m2, spolu kúpna cena za 
odpredávané pozemky predstavuje 5061,00 eur, slovom päťtisícšesťdesiatjeden eur. 
Kúpna cena za novovytvorený pozemok pare. č. KN-C 2300/617 v katastrálnom území 
Dubnica nad Váhom predstavuje v zmysle vypracovaného znaleckého posudku 3615,- eur 
a za novovytvorený pozemok pare. č. KN-C 2300/618 v katastrálnom území Dubnica nad 
Váhom predstavuje 1446,- eur. 

2. Kúpna cena za odpredávané pozemky bola stanovená na základe znaleckého posudku 
č. 237/2020, ktorý vypracovala Ing. Šárka Kurucová dňa 1 O. 11 . 2020. Znalecký posudok 
na určenie všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov pare. č. KN-C 2300/617 
a KN-C 2300/618 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, zabezpečilo mesto Dubnica 
nad Váhom. Náklady na vypracovanie znaleckého posudku č. 237/2020 predstavovali 
140,00 €. 

3. Kupujúci sa zaväzujú, že kúpnu cenu za odpredávaný pozemok a náklady na vypracovanie 
znaleckého posudku, uhradia pri podpise kúpnej zmluvy nasledovne : 

3.1 . kupujúci 1 - spoločnosť LORAS, s. r. o., uhradí na účet predávajúceho IBAN : 
SK4702000000000019723372, BIC: SUBASKBX, variabilný symbol : 132021 , spolu 
3685,00 eur ( 3615,00 eur + 70,00 eur), slovom tritisícšesťstoosemdesiatpäť eur. 

3.2. kupujúci 2 - Ing. Ľubomír Šoltis, s. r. o., uhradí na účet predávajúceho IBAN : 
SK4702000000000019723372, BIC: SUBASKBX, variabilný symbol : 132021, spolu 
1516,00 eur, (1446,00 eur+ 70,00 eur), slovom jedentisícpäťstošestnásť eur. 
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IV. 

1. Predávajúci prehlasuje, že novovytvorený pozemok pare. č . KN-C 2300/618 
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom je dotknutý vecným bremenom - ochranným 
pásmom zriadenej inžinierskej siete. Taktiež pôvodné pozemky pare. č . KN-C 2300/241 
a KN-C 2300/446 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, z ktorých novovzniknuté 
pozemky pare. č. KN-C 2300/617 a KN-C 2300/618 vznikli , sú dotknuté vecnými 
bremenami, súvisiacimi s uloženými inžinierskymi sieťami a ich ochrannými pásmami. 

2. Predávajúci prehlasuje že okrem inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem, zriadených 
na predmetných pozemkoch v minulosti, nie sú predmetné nehnuteľnosti zaťažené 
inými vecnými bremenami, záložným právom a ani inými ťarchami. 

3. Kupujúci prehlasujú, že sú oboznámení s existenciou inžinierskych sietí, resp. ich 
ochranných pásiem a zaväzujú sa ich rešpektovať. Kupujúci preberajú povinnosti, 
vyplývajúce zo zriadeného vecného bremena, zapísaného na liste vlastníctva č. 2600 : 
„vecné bremeno v súlade s§ 11 ods. 1 a ods. 8 zákona č. 251/2012 Z. z. na priznanie 
práva umiestnenia inžinierskych sietí a právo vstupu a prístupu na pozemky p. č . KN C 
2100/241 , 2300/549, 2300/547, 2100/127, KN 3545/502 a právo strpenia existencie 
ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov za účelom prevádzky, údržby 
a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemky 
p. č. KN C 2300/446, v rozsahu podľa GP č . 26/2016 v prospech oprávneného 
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
IČO : 36442151- Z- 456/2018.-629/2018" ako aj povinnosti z prípadne iných vecných 
bremien, vyplývajúcich z uloženia inžinierskych sietí v minulosti a nezapísaných 
v príslušnom liste vlastníctva. 

4. Kupujúci 1 a 2 prehlasujú, že poznajú reálny stav kupovaných nehnuteľností. Ide 
o pozemky v lokalite Háje, v Kvadrante II., v Dubnici nad Váhom, na ktorých kupujúci budú 
realizovať investičný zámer - výstavbu bytového komplexu „Slnečný dvor". 

5. Vlastnícke právo k predávaným nehnuteľnostiam prechádza na kupujúcich dňom vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúcich. 

6. Kúpnu zmluvu spolu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností predloží na Okresný 
úrad Ilava, odbor katastrálny, kupujúci 1. Kupujúci taktiež uhradí správne poplatky, 
súvisiace s návrhom na vklad. 

7. Odpredaj novovytvorených pozemkov pare. č. KN-C 2300/617 a KN-C 2300/618 
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, bol schválený Mestským zastupiteľstvom 
v Dubnici nad Váhom, dňa 16. 12. 2020 : 

a) uznesením č . 136/2020 - ako prípad hodný osobitného zreteľa , 
b) uznesením č . 137/2020, ktorým bol odpredaj schválený. 

Dôvod odpredaja pozemkov pare. č. KN-C 2300/617 a pare. č . KN-C 2300/618 
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa : 

v zmysle platného územného plánu mesta Dubnica nad Váhom je lokalita Háje, v ktorej sa 
nachádzajú predmetné pozemky, určená na výstavbu bytových domov. Spoločnosť 
LORAS, s. r. o. je vlastníkom pozemku pare. č. KN-C 2300/444 a Ing. Ľubomír Šoltis je 
vlastníkom pozemku KN-C 2300/445 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, na 
ktorých sa má, v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie realizovať investičný 
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zámer - výstavba bytového komplexu „Slnečný dvor". Časť bytového komplexu je 
navrhnutá aj na odkupovaných pozemkoch. Ide o pozemky, susediace s pozemkami vo 
vlastníctve nadobúdateľov. 

8. Uznesenie č. 136/2020, týkajúce sa určenia spôsobu odpredaja novovytvorených 
pozemkov pare. č. KN-C 2300/617 a KN-C 2300/618 v katastrálnom území Dubnica nad 
Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa , bolo schválené 12 hlasmi z celkového 
počtu 17 poslancov. 

9. Táto kúpna zmluva bude pred podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností 
zverejnená v zmysle platných právnych predpisov - §Sa, ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Zverejnenie na webovom sídle mesta zabezpečí predávajúci. 

v. 

1. Účastníci zmluvy vzali na vedomie jej obsah. Prehlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli 
a na tomto právnom úkone sa dohodli dobrovoľne . Zmluva nebola uzatvorená v tiesni, 
ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

2. Účastníci zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi vôle do povolenia vkladu vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností viazaní. 

3. Zmluva je vyhotovená v 6-tich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 ks pre účely 

vkladu do katastra nehnuteľností, ostatné pre účastníkov zmluvy. 

4. Zmluvu účastníci prečítali , na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

V Dubnici nad Váhom, „ .t.~.~J. ~„. :'4!.~.1 „„ V Dubnici nad Váhom, . J.9 „ J.}~~.t „ 
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LORAS s .r.o. 

LORAS, s. r. o. 
Ing. Milan Ďurech , konateľ spoločnosti 

kupujúci č. 1 

GDPR
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Mesto Dubnica nad Váhom 

VÝ P 1 S 
uznesenia zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 

konaného dňa 16.1 2.2020 č . 136/2020 

9. Nakladanie s majetkom mesta 

9. 3 Žiadosť o odpredaj pozemkov v lokalite Háje v Dubnici nad Váhom - žiadateľ LORAS. s r o. a Ing. 
Ľubomír Ša/tis 

Predkladal: Ivan Baláž, poslanec MsZ 

Uznesenie č íslo 136/2020 
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom 

určuje 

odpredaj nehnuteľností v katastrálnom území Dubnica nad Váhom - novovytvoreného pozemku pare. 
č . KN-C 2300/617 - ostatná plocha o výmere 60 m2 a novovytvoreného pozemku pare. č. KN-C 
2300/618- ostatná plocha o výmere 24 m2

, ktoré vznikli oddelením z pôvodných pozemkov pare. č . KN
C 2300/241 a KN-C 2300/446, vlastnícky patriacich mestu Dubnica nad Váhom, zapísaných na liste 
vlastníctva č. 2600, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle§ 9a ods 8, písm e) zák. č. 138/1991 
Zb. o maietku obcí, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za cenu 
60,25 €/m2

, stanovenú v znaleckom posudku č. 237/2020, vypracovanom Ing. Šárkou Kurucovou. zo 
dňa 10.11 .2020. Celková kúpna cena predstavuje 5 061 ,00 €. 

Novovytvorené pozemky pare. č KN-C 2300/617 - ostatná plocha o výmere 60 m2 a KN-C 2300/618 -
ostatná plocha o výmere 24 m2

, v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, vznikli na základe 
geometrického plánu č 88/2020, vypracovaného Branislavou Filiačovou , Kalinčiakova 1817/7, 019 01 
Ilava, dňa 22.10.2020, ktorý bol overený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom, dňa 4.11 .2020 
pod č. G1-635/2020. 

Nadobúdateľom novovytvoreného pozemku pare. č. KN-C 2300/617 - ostatná plocha o výmere 60 m2 

v katastrálnom území Dubnica nad Váhom bude spoločnosť LORAS, s r. o„ Pod hájom 1366/166, 018 
41 Dubnica nad Váhom, I ČO : 36 317 446, v podiele 1/1-ina - žiadateľ a súčasne vlastník susedného 
pozemku pare. č KN-C 2300/444 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom. Všeobecná hodnota 
pozemku Je 3 615,00 €. 

Nadobúdateľom novovytvoreného pozemku pare. č . KN-C 2300/618 - ostatná plocha o výmere 24 m2 

v katastrálnom území Dubnica nad Váhom bude Ing. Ľubomír Šoltis, trvale bytom čremošné 43, 039 
01 Turčianske Teplice, v podiele 1/1 -ina - žiadateľ a súčasne vlastník susedného pozemku pare. č . KN
C 2300/445 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom. Všeobecná hodnota pozemku ie 1 446,00 €. 

Dôvod : V zmysle platného územného plánu mesta Dubnica nad Váhom je lokalita Háje, v ktorej sa 
nachádzajú predmetné pozemky, určená na výstavbu bytových domov Spoločnosť LORAS, s. r o. je 
vlastníkom pozemku pare č KN-C 2300/444 a Ing. Ľubomír Šoltis je vlastníkom pozemku pare. č. KN
C 2300/445 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, na ktorých sa má, na základe vypracovanej 
projektovej dokumentácie, realizovať investičný zámer - výstavba bytového komplexu „Slnečný dvor''. 
časť bytového komplexu je navrhnutá na pozemkoch vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom. 
Žiadatelia majú záujem o odkúpenie novovytvorených pozemkov pare. č. KN-C 2300/617 a KN-C 



2300/618 spolu o výmere 84 m2 (60 m2 + 24 m 2
), v katastrálnom území Dubnica nad Váhom. Ide 

o pozemky, susediace s pozemkami vo vlastníctve nadobúdateľov . 

Zámer odpredať novovytvorené pozemky pare. č. KN-C 2300/617 a KN-C 2300/618 v katastrálnom 
území Dubnica nad Váhom, bol zverejnený na úradnej tabuli mesta, na webovom sídle mesta 
www dubnica eu, aj na tabuli CUET dňa 25.11.2020. 

/ 

Dubnica nad Váhom, 18.12.2020 
Za správnosť' Milada Beláková, zapisovatel'ka MsZ 

GDPR



Mesto Dubnica nad Váhom 

VÝP 1 S 
uznesenia zo zasadnutia mestského zastupite ľstva 

konaného dňa 16.12.2020 č. 137/2020 

9. Nakladanie s majetkom mesta 

9 3 tiadost o odpreda1 pozemkov v lokalite Há1e v Dubnici nad Váhom - žiadateľ LORAS s r o a Ing. 
Ľubomír Šoltis 

Predkladal Ivan Baláž, poslanec MsZ 

Uznesenie číslo 13712020 
Mestské zastupiteľstvo v Dubn1c1 nad Váhom 

schvaľuje 

1 odpredaj novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Dubnica nad Váhom pare č KN-C 
2300/617 - ostatná plocha o výmere 60 m2

, ktorý vznikol oddelením z pôvodného pozemku pare č 
KN-C 2300/241 vlastnícky patriaceho mestu Dubnica nad Váhom zapísaného na liste vlastníctva 
c 2600 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle§ 9a ods 8 písm e) zák. c 138/1991 Zb 
o majetku obci v znen1 neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 
vlastníctva spoločnosti LORAS, s r o , Pod hájom 1366/166, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 
36 317 446, v podiele 1/1-ina 

2 odpredaj novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Dubnica nad Váhom pare č KN-C 
2300/618 - ostatná plocha o výmere 24 m2 ktorý vznikol oddelením z pôvodného pozemku pare č. 

KN-C 2300/446 vlastnícky patriaceho mestu Dubnica nad Váhom zapísaného na liste vlastníctva 
č 2600, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods 8 písm e) zák č 138/1991 Zb 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 
vlastníctva Ing Ľubomíra Šoltisa, trvale bytom čremošné 43, 039 01 Turčianske Teplice, v podiele 
1/1-ma 

Novovytvorené pozemky pare č KN-C 2300/617 - ostatná plocha o výmere 60 m2 a KN-C 2300/618 -
ostatná plocha o výmere 24 m2

, v katastrálnom území Dubnica nad Váhom. vzn ikli na základe 
geometrického plánu č 88/2020 vypracovaného Ing Branislavou F11iačovou , Kalinčiakova 1817/7 019 
01 Ilava dňa 22 10 2020 ktorý bol overený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 

4 11 2020 pod č G 1-635/2020 

Dôvod V zmysle platného územného plánu mesta Dubnica nad Váhom je lokal ita Háje, v ktorej sa 
nachádzajú predmetné pozemky, určená na výstavbu bytových domov. Spoločnosť LORAS s r o. je 
vlastníkom pozemku pare č KN-C 2300/444 a Ing Ľubomír Šoltis je vlastn íkom pozemku pare č KN
C 2300/445 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, na ktorých sa má na základe vypracovanej 
projektovej dokumentácie realizovať investičný zámer - výstavba bytového komplexu Slnečný dvor·· 
čast bytového komplexu Je navrhnutá na pozemkoch vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom 
Ž1adatella majú záujem o odkúpenie novovytvorených pozemkov pare. č . KN-C 2300/617 a KN-C 
2300/618 spolu o výmere 84 m2 (60 m2 + 24 m2

) , v katastrálnom území Dubnica nad Váhom Ide 
o pozemky, susediace s pozemkami vo vlastníctve nadobúdateľov 

Podmienky 

jednotková kúpna cena 60,25 €/m2 



Celková kúpna cena za novovytvorený pozemok pare č KN-C 2300/617 v katastrálnom území 
Dubnica nad Váhom predstavuje 3 615 00 €, 
celková kúpna cena za novovytvorený pozemok pare č KN-C 2300/618 v katastrálnom území 
Dubnica nad Váhom predstavuje 1 446.00 € , 
spolu za obidva pozemky 5 061 ,00 €. 
kúpna cena bola určená na základe znaleckého posudku č 237/2020 vypracovaného Ing 
Šárkou Kurucovou dňa 1 O 11 2020 
vypracovanie znaleckého posudku zabezpečilo mesto Dubnica nad Váhom. náklady na 
vypracovanie znaleckého posudku boli 140,00 € 
kupujúci uhradia mestu Dubnica nad Váhom náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo 
výške 140,00 € 
kúpna cena za pozemky a úhrada nákladov za vypracovanie zna leckého posudku bude 
uhradená na účet predávajúceho pn podpise kúpnej zmluvy 
poplatky súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľnosti uhradia kupujúci 

Dubnica nad Váhom, 18.12 2020 
Za správnost Milada Beláková, zapisovateľka MsZ 

GDPR




