/
Kúpna

zmluva

a zmluva o zriadení vecného bremena
č.

357 / 2017

1. Zmluvné strany
Predávajúci :

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9,
018 41 Dubnica nad Váhom
zastúpené Ing. Jozefom Gašparíkom, primátorom mesta
IČO : 00 317 209
bankové spojenie : VÚB banka
IBAN : SK4702000000000019723372
BIC: SUBASKBX
variabi lný symbol : 3572017
/ďalej len predávajúci/

Kupujúci
a povinní z vecného bremena :
1. Ján Rehák rod . Rehák, rod. č. Ochrana údajov
Ochrana údajov
dátum narodenia
trvale bytom Vansovej 1173/16,
018 41 Dubnica nad Váhom
2. Mgr. Renáta Račková rod. Račková, rod. č. Ochrana údajov
Ochrana údajov
dátum narodenia :
trvale bytom Pod hájom 1092/73
O18 41 Dubnica nad Váhom
/ďalej len kupujúci a povinní z vecného bremena/

Oprávnení z vecného bremena :
Ochrana údajov

1. Juraj Remšík rod. Remšík, rod. č.
Ochrana údajov
dátum narodenia
a manželka
2. Katarína Remšíková rod. Beňová, rod. č
dátum narodenia : Ochrana údajov
obaja trvale bytom Cintorínska 6/6
018 41 Dubnica nad Váhom

3. Jozef Michalička rod. Michalička, rod. č.
dátum narodenia : Ochrana údajov
a manželka
4. Oľga Michaličková rod. Mošková, rod. č.
dátum narodenia : Ochrana údajov
obaja trvale bytom Pod hájom 1098/108,
O18 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana údajov

Ochrana údajov

Ochrana údajov

5. Ing. Zuzana Tišková rod. Goláňová, rod .
Ochrana údajov
dátum narodenia :
trvale bytom Pod hájom 1091 /72,
018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana údajov

6. Ing. Martin Janík rod. Janík, rod. č. Ochrana údajov
Ochrana údajov
dátum narodenia
trvale bytom Centrum 11 95/63,
O18 41 Dubnica nad Váhom
7. Ing. Michal Hnáth rod. Hnáth, rod. č Ochrana údajov
dátum narodenia : Ochrana údajov
a manželka
8. Vlasta Hnáthová rod. Tkadlecová, rod. č. Ochrana údajov
Ochrana údajov
dátum narodenia :
obaja trvale bytom Pod hájom 956/5,
018 41 Dubnica nad Váhom
Ochrana údajov

9. Ing. Milan Obert rod. Obert , rod. č.
datum narodenia : Ochrana údajov
a manželka
10. Miroslava Obertová rod . Prekopová, rod . č.
Ochrana údajov
datum narodenia :
obaja trvale bytom Okružná 295/18,
018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana údajov

uzatvorili
spolu kúpnu zmluvu , predmetom ktorej je:

II.
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom pozemku pare. č. KN-C 2248/1 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 4271 m2 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom , zapísaného
na liste vlastníctva č. 2600, vedeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom.
2. Na základe geometrického plánu č. 35360062-26/2017, vypracovaného Janou Baranovou
dňa 9. 8. 2017, overeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 22. 8. 2017,
pod č. 431 /20 17, došlo k oddeleniu novovytvorených pozemkov v katastrálnom území
Dubnica nad Váhom :
pare. č. KN-C 2248/164 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2
a pare. č. KN-C 2248/165 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, ktoré sú
predmetom prevodu.
3. Predávajúci predáva a kupujúci kupujú predmet tejto zmluvy takto :
a) kupujúci 1 Ján Rehák kupuje do svojho výlučného vlastníctva pozemok pare.
č. KN-C 2248/164 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 v katastrálnom
území Dubnica nad Váhom
b) kupujúca 2 Mgr. Renáta Račková kupuje do svojho výlučného vlastníctva
pozemok pare. č . KN-C 2248/165 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom.

2

4. Zámer odpredať novovytvorené pozemky pare. č. KN-C 2248/ 164 a KN-C 2248/165,
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom , ako prípad hodný osobitného zreteľa , bol
zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 24. 08. 2017.

III.
1. Predávajúci predáva a kupujúci kupujú predmet tejto zmluvy - nehnuteľnosti, uvedené
v Čl. II, bode 2, za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 9,30 €/m2, spolu kúpna cena za
obidva od predávané pozemky predstavuje 455, 70 €, slovom : štyristopäťdesiatpäť EUR
a sedemdesiat centov.
2. Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 153/2017 , ktorý
vypracovala Ing. Šárka Kurucová , dňa 21 . 08. 2017. Náklady na vypracovanie
znaleckého posudku č. 153/2017, vo veci určenia všeobecnej hodnoty od predávaných
pozemkov predstavovali 130,- € .
Kupujúci pri podpise tejto zmluvy uhradili predávajúcemu naklady na vypracovanie
znaleckého posudku pomernou čiastkou - kupujúci 1 Ján Rehák 93,- € a kupujúca 2
Mgr. Renáta Račková 37 ,- € .
3. Geometrický plán č. 35360062 - 26/2017, vypracovaný Janou Ba ranovou dňa 9. 8. 2017 ,
zabezpečilo mesto Dubnica nad Váhom . Náklady na vypracovanie geometického plánu
boli 247,- € .
Kupujúci pri podpise tejto zmluvy uhradili predávajúcemu náklady na vypracovanie
geometrického plánu pomernou čiastkou - kupujúci 1 Ján Rehák 176,- € a kupujúca 2
Mgr. Renáta Račková 71 ,- € .
4. Kupujúci prehlasujú , že cenu pozemku a celkové náklady vo výške 832, 70 €, uhradili pri
podpise tejto zmluvy nasledovne :
Ján Rehák spolu 594,50 €
Mgr. Renáta Račková spolu 238,20 €.

IV.
1. Na odkupované pozemky pare. č. KN-C 2248/164 - zastavané plochy a nádvoria
o vý mere 35 m2 a KN-C 2248/165 - zastavané pozemky a nádvoria o výmere 14 m2
v katastrálnom
území Dubnica nad Váhom sa zriaďuje vecné bremeno - právo
vstupu oprávneným z vecného bremena 1-10 v - vlastníkom garáží súpisné číslo
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom,
postavených na pozemkoch pare. č. KN-C 2248/96, KN-C 2248/97, KN-C 2248/98,
KN-C 2248/99 , KN-C 2248/ 100 a KN -C 2248/1O1 v katastrálnom území Dubnica nad
Váhom , za účelom opráv, údržby, prípadne rekonštrukcií objektov a striech garáží.
Vlastníctvo garáží je evidované na listoch vlastníctva č . 1371 , 1372, 1373, 1374, 1375
a 5006 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom .
2. Povinní 1 a 2 z vecného bremena - Ján Rehák a Mgr. Renáta
opísané vecné bremeno strpieť.
3.

Račková ,

sú povinní

Oprávnení z vecného bremena 1 - 1O, vlastníci garáží súp. č. 2004 , 2005, 2006, 2007 ,
2008 a 2009 v katastrá lnom území Dubnica nad Váhom , uvedené vecné bremeno
prijímajú.
3

4. Vecné bremeno sa

zriaďuje

bezodplatne na dobu

neurčitú .

v.
1. Predávajúci prehlasuje, že novovytvorené pozemky, ktoré sú predmetom prevodu, nie sú
zaťažené vecným bremenom, záložným právom a ani inými ťarchami , okrem prípadne
existujúcich inžinierskych sietí, zriadených na odkupovaných pozemkoch v minulosti,
ktoré sa kupujúci zaväzujú rešpektovať.
2. Kupujúci prehlasujú, že poznajú stav kupovaných

nehnuteľností.

Nadobúdateľ novovytvoreného pozemku pare. č. KN-C 2248/164 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 35 m2 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom , je vlastníkom
susedných nehnuteľností :
- pozemku pare. č. KN-C 2248/1 02 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2
a stavby garáže súp. č. 201 O, postavenej na pozemku pare. č. KN-C 2248/102
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom , zapísaných na liste vlastníctva č. 1891 .
Nadobúdateľka

novovytvoreného pozemku pare. č. KN-C 2248/165 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 14 m2 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom , je vlastníčkou
susedných nehnteľností :
- pozemku pare. č. KN-C 2248/119 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2
a stavby garáže súp. č. 2003, postavenej na pozemku pare. č. KN-C 2248/119
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom , zapísaných na liste vlastníctva č. 5373.
V obidvoch prípadoch ide o odpredaj zbytkových pozemkov, ktoré susedia s
nosťami vo vlastníctve nadobúdateľov .
3. Vlastnícke právo k predávaným nehnuteľnostiam prechádza na kupujúcich
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúcich .

nehnuteľ

dňom

vkladu

4 . Kúpnu zmluvu spolu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností predložia na Okresný
úrad Ilava, odbor katastrálny, kupúci a povinní z vecného bremena. Kupujúci a povinní
z vecného bremena taktiež uhradia správne poplatky, súvisiace s návrhom na vklad
tejto zmluvy.
5. Odpredaj novovytvorených pozemkov bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Dubnici
nad Váhom , dňa 21 . 09. 2017 :
a) uznesením č. 142/2017 - ako prípad hodný osobitného zreteľa
b) uznesením č . 143/2017, ktorým bol odpredaj schválený.
6. Uznesenie č . 142/2017, týkajúce sa určenia spôsobu odpredaja novovytvorených
pozemkov pare. č. KN-C 2248/164 a KN-C 2248/165 v katastrálnom území Dubnica nad
Váhom , ako prípad hodný osobitného zreteľa , bolo schválené 12 hlasmi z celkového
počtu 19 poslancov.
7. Účastníci zmluvy berú na vedomie spracovanie osobných údajov v zmysle zákona
č . 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
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8. Táto kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena bude pred podaním návrhu na
vklad do katastra nehnuteľností zverejnená v zmysle platných právnych predpisov - § 5a,
ods. 9 zákona č . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zverejnenie na webovom sidle mesta zabezpečí kupujúci.
Vl.

1.

Účastníci zmluvy vzali na vedomie jej obsah. Prehlasujú , že obsahu zmluvy porozumeli
a na tomto právnom úkone sa dohodli dobrovoľne .

2. Účastníci zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi vôle do povolenia vkladu vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností viazaní.
3. Zmluva je vyhotovená v 17-tich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 ks pre
vkladu do katastra nehnuteľností , ostatné pre účastníkov zmluvy .
4. Zmluvu

účastníci prečítali ,

na znak súhlasu s jej obsahom ju

vlastnoručne

účely

podpísali.

5. Všetci účastníci zmluvy splnomocňujú predávajúceho, aby v prípade nutnosti opravil
v tejto zmluve chyby v písaní, počítaní , prípadne iné zrejmé nesprávnosti.

V Dubnici nad Váhom ,

g. 11. tJ ft

r

Ochrana údajov

Ochrana údajov

Mesto Dubni a nad Váhom, zastúpené
Ing. Jozefom Ga paríkom, prir átorom mesta
Prell!ávajúci

...

Ochrana údajov

Mgr. Renáta Račkov ', kupujúca
a povinná z vecného remena
Ochrana údajov

Juraj Re
bremena
Ochrana údajov

Katarí~~-:--R~;,/Šíková,

oprávnená

z vecného bremena
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Ochrana údajov

Jozef Michalička , oyavnen···- ..__z vecného bremena
Ochrana údajov

Oľga Michaličková , oprávnená
z vecného bremena

Ochrana údajov

Ing. Zuzana Tj o , oprávnená
z vecného bre ena
Ochrana údajov

Martin Janík, oprávnený z vecného
bremena
Ochrana údajov

Ing. Mil hal Hnáth, oprávnený
z vecného bremena
Ochrana údajov

.
Vlasta Hnáthová , oprávnená
z vecného bremena
Ochrana údajov

Ing. Milan Obert, oprávnený
z vecného bremena
Ochrana údajov
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Mesto Dubnica nad Váhom

VÝP 1S
uznesenia zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
konaného dňa 21.09.2017 č . 142-143/2017

15. Nakladanie s majetkom mesta
Predkladal: František Mikolášek, zástupca primátora mesta
15. 1O Žiadosť o odkúpenie pozemku - žiadatelia Ján Rehák, Vansovej 1173116. 018 41 Dubnica
nad Váhom Mgr. Renáta Račková, Pod hájom 1092173, 018 41Dubnica nad
Váhom

Uznesenie číslo
142/2017
Mestské zastupitel'stvo v Dubnici nad Váhom
určuje

odpredaj novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Dubnica nad Váhom pare. č. KN-C
2248/164 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 a pare. č. KN-C 2248/165 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 14 m2, ktoré vznikli oddelením z parcely č . KN-C 2248/1 , zapísa nej
č. 2600, na základe geometrického plánu č. 35360062-26/2017,
na liste vlastníctva
vypracovaného Janou Baranovou, dňa 9. 8. 2017, ako prípad hodný osobitného zretel'a v zmysle§
9a, ods. 8, písm. el zák. č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Dôvod : Nadobúdate!' novovytvoreného pozemku pare. č . KN-C 2248/164 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 35 m2 je vlastníkom susedných nehnutel'ností - pozemku pare. č . KN-C
2248/102 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 a stavby garáže súp. č. 201 O,
postavenej na pozemku pare. č. KN-C 2248/102 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom ,
zapísaných na liste vlastníctva č. 1891 .
Nodobúdatel'ka novovytvoreného pozemku pare. č. KN-C 2248/165 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 14 m2, je vlastníčkou susedných nehnutel'ností - pozemku pare. č. KN-C 2248/119 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 a stavby garáže súp. č. 2003, postavenej na
pozemku pare. č. KN-C 2248/119 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom , zapísaných na liste
vlastníctva č . 5373.
V oboch prípadoch ide o odpredaj zbytkových pozemkov, ktoré susedia s nehnutel'nosťami vo
vlastníctve nadobúdatel'ov.
pozemky pare. č. KN-C 2248/164 a KN-C 2248/165
Zámer odpredať novovytvorené
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom , ako prípad hodný osobitného zretel'a , bol zverejnený
na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta dňa 24. 08. 2017.

Uznesenie číslo
143/2017
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje

odpredaj novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Dubnica nad Váhom :
1. pozemku pare. č KN-C 2248/164 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 do
vlastníctva Jánovi Rehákovi , Vansovej 1173/16, 018 41 Dubnica nad Váhom.
2. pozemku pare. č. KN-C 2248/165 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 do
vlastníctva Mgr. Renáte Račkovej rod. Račkovej, Pod hájom 1092/73, 018 41 Dubnica nad
Váhom.
Novovytvorené pozemky pare. č. KN-C 2248/164 a 2248/165 vznikli oddelením z pôvodného
pozemku pare. č . KN-C 2248/1, vlastnícky patriaceho mestu Dubnica nad Váhom , zapísaného na
liste vlastníctva č . 2600, na základe geometrického plánu č . 35360062 - 26/2017, vypracovaného
Janou Bara novou, dňa 9. 8. 2017.
Podmienky :
kúpna cena 9 ,30 €/m2
kúpna cena za novovytvorený pozemok pare. č. KN-C 2248/164 v katastrá lnom území
Dubnica nad Váhom predstavuje 325,50 € a za novovytvorený pozemok pare. č. KN-C
2248/165 predstavuje 130,20 €
kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 153/2017, ktorý vyhotovila
Ing. Šárka Kurucová
kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy
kupujúci uhradia mestu Dubnica nad Váhom náklady vo výške 130,-€, vynaložené na
vypracovanie znaleckého posudku č.153/2017 , za účelom určenia všeobecnej hodnoty
odpredávaných pozemkov a to pomernou čiastkou : kupujúci Ján Rehák 93,- € a kupujúca
Mgr. Renáta Račková 37,- €
kupujúci uhradia mestu Dubnica nad Váhom náklady na vypracovan ie geometrického plánu
č. 35360062 - 26/2017, ktoré predstavujú spolu 247,- €. Kupujúci Ján Rehák uhradí
z celkovej sumy pomernú čiastku vo výške 176,- € a kupujúca Mgr. Renáta Račková
pomernú čiastku vo výške 71 ,- €.
na odkupované pozemky pare. č. KN-C 2248/1 64 a KN-C 2248/1 65 v katastrálnom území
Dubnica nad Váhom sa zriadi vecné bremeno - právo vstupu vlastníkom garáží súp. č.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009, postavených na pozemkoch pare. č.
KN-C
2248/96, 2248/97, 2248/98, 2248/99, 2248/100 a 2248/102 v katastrálnom území Dubnica
nad Váhom za účelom opráv, údržby, prípadne rekonštrukcií objektov a striech garáží
poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy do katastra nehnuteľností , uhradia kupujúci
kupujúci budú rešpektovať prípadne existujúce inžinierske siete, zriadené na odkupovaných
pozemkoch v minulosti.

Ochrana údajov

Ochrana údajov

Dubnica nad Váhom, 5.10.2017
Za správnosť: Bc. Janka Sedláčková

Valigurčinová , zapisovateľka

MsZ

