
MESTO STARÁ TURÁ 
Mestský úrad Stará Turá 

 

 

 

 

V Starej Turej, 20.10.2020 Bod programu: 3 

 

 

 

Materiál 

pre XVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 28.10.2020 
 

 

 

 

Názov materiálu: Návrhy na riešenie majetkových záležitostí 
 

 
 

Materiál obsahuje:  
1) Dôvodové správy 

2) Stanoviská komisií 

3) Návrh uznesení 

4) Prílohy: Snímky z mapy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Lenka Galbavá, referent OEaMM ............................................. 

 

Schválil: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ ............................................. 

 

Predkladá: Mgr. Soňa Krištofíková, prednostka MsÚ ............................................. 

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

1) Návrhy na odpredaj pozemkov a prenájom pozemkov 
2) Návrhy na zriadenie vecného bremena 

3) Návrh na zámenu nehnuteľností 

4) Návrh na doplnenie uznesenia č. 11-X/2019 



1) Návrhy na odpredaj pozemkov a prenájom pozemkov 
 

a) 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti Atelier Gergely s.r.o., 

Bratislava, prevádzka Stará Turá o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4025/2 – trvalý 

trávny porast o výmere 184 m2. Pozemok žiadajú odkúpiť z dôvodu zabezpečenia parkovacích 

miest pre svojich zamestnancov. 

 

Stanoviská komisií 
 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť odpredaj 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4025/2. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie neodporúča MsZ v Starej Turej 

schváliť odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4025/2. 

 

Návrh uznesenia 
 

Uznesenie číslo. ....... /2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

n e s c h v a ľ u j e 

odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4025/2 v k. ú. Stará Turá. 

 
 

b) 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti AQUATUR a.s. Stará 

Turá o odkúpenie pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 2178/1 o výmere 112 m2 a pozemku parcela 

reg. „C“ parc. č. 1825/82 o výmere 382 m2. Na uvedených pozemkoch sa nachádza zariadenie  

verejnej  kanalizácie  s trvalým  záberom  pozemku.   Vzhľadom   na  to,   že   ide o 

verejnoprospešnú stavbu, navrhujú kúpnu cenu 1,- €/m2. 

 

Stanoviská komisií 
 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť odpredaj 

pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 2178/1, parcela reg. „C“ 1825/82. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v  Starej Turej schváliť 

odpredaj pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 2178/1, parcela reg. „C“ 1825/82 za cenu 10,- 

€/m2. 
 

Návrh uznesenia 
 

Uznesenie číslo. ....... /2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

s c h v a ľ u j e 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 

pozemku parcela registra „E“, parc. č. 2178/1 – orná pôda o celkovej výmere 112 m2 



a pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1825/82 – orná pôda o celkovej výmere 382 m2, ktoré sú 

zapísané v k. ú. Stará Turá pod B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1 pre Regionálna 

vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá, IČO: 36 340 456 v podiele 1/1. Kúpna cena 

za pozemok je stanovená vo výške 10,- €/m2, kúpna cena spolu 4 940,- €. 

Odpredaj sa schvaľuje 

 
 

c) 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti AQUATUR a.s. Stará 

Turá o odkúpenie časti z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4088/2. Pozemok žiadajú odkúpiť 

z dôvodu potreby osadenia čerpacej stanice pre zásobovanie obyvateľov Trávnikov pitnou 

vodou. Vzhľadom na to, že ide o verejnoprospešnú stavbu, navrhujú kúpnu cenu 1,- €/m2. 

Odpredaj bude formou budúcej kúpnej zmluvy a po realizácií stavby a predložení GP bude 

uzatvorená kúpna zmluva. 
 

Stanoviská komisií 
 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť odpredaj 

pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4088/2. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 

odpredaj pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 4088/2 za cenu 1,- €/m2. 

 

Návrh uznesenia 
 

Uznesenie číslo. /2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

s c h v a ľ u j e 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj 

časti 225 m2 z pozemku parcela registra „C“, parc. č. 4088/2 – ostatná plocha o celkovej výmere 

5 244 m2, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá pod  B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá   v podiele 

1/1 pre Regionálna  vodárenská  spoločnosť  AQUATUR  a.s.  Stará  Turá,  IČO:  36 340 456 

v podiele 1/1. Do doby osadenia čerpacej stanice a zamerania stavby bude na odpredaj časti z 

pozemku uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve. 

Kúpna cena za pozemok je stanovená vo výške 1,- €/m2, kúpna cena spolu bude určená na 

základe skutočného zamerania stavby po jej realizácii a predložení GP. 

 
 

d) 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pána Mgr. Tomáša Štefaničku, 

Púpavová 30, Bratislava o odkúpenie časti cca 290 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 

1680/101 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 9 330 m2. Pozemok sa nachádza na Dubníku 

II. v chatovej osade. Žiadateľ sa o predmetné časti pozemku dlhodobo stará a tvoria okolie 

chaty, ktorá je v jeho vlastníctve alebo je využívaný na parkovanie. 



Stanoviská komisií 
 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej neschváliť odpredaj 

časti cca 290 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/101. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie neodporúča MsZ v Starej Turej schváliť 

odpredaj časti cca 290 m2 z pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1680/101. Zároveň odporúča 

riešiť lokalitu Dubník II. systematicky. 

 

Návrh uznesenia 
 

Uznesenie číslo. /2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

n e s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti 290 m2 z pozemku parcela registra „C“, parc. č. 1680/101 v k. ú. Stará Turá. 

 

e) 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Martiny Galbavej, 

Podjavorinskej 516/2, Stará Turá o prenájom pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 97 (EKN parc. 

č. 781). Pozemok sa nachádza na ul. Podjavorinskej pri rodinnom dome žiadateľa. Žiadateľ má 

záujem predmetný pozemok spevniť, aby sa nezosúval do potoka. 

Zámer prenájmu pozemku parcela  reg.  „E“ parc.  č.  781  bol  zverejnený dňa  30.09.2020.  K 

zverejnenému zámeru neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

Stanovisko komisie 
 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 

prenájom pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 97 (EKN pozemok parc. č. 781) od januára 2021 

po doriešení prenajímateľa mestských pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Návrh uznesenia 
 

Uznesenie číslo ......... /2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

s c h v a ľ u j e 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom 

pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 781 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 245 m2  

(CKN 97), ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá pod  B1 na  LV č. 1 na  mesto Stará Turá   v 

podiele 1/1 s platnosťou od 1.1.2021 pre Martinu Galbavú, rod. XXXX, nar. XXXX, rod. č. 

XXXX, bytom Podjavorinskej 516/2, Stará Turá v podiele 1/1. 

Za osobitný zreteľ sa považuje skutočnosť, že prenajímaná časť pozemku je bezprostredne 

priľahlá k časti pozemku, ktorú má žiadateľ už v nájme. Žiadateľ prenajatý pozemok bude 

využívať ako prístup k svojím pozemkom. 

 
 

2) Návrhy na zriadenie vecného bremena 



a) 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť pani Ing. Jany Polákovej, 

Topolčianska 3202/12, 851 05 Bratislava o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. 

„C“ parc.  č.  1241/1,  ktoré  bude  spočívať  v práve  uloženia  NN  elektrickej  prípojky k 

rodinnému domu súp. č. 566. Dňa 9.10.2020 bola žiadosť doplnená o druhého žiadateľa a to 

Jána Poláka, J. Mudrocha 1356/21, Senica, ktorý je spoluvlastník rodinného domu súp. č. 566. 

 

Stanoviská komisií 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť zriadenie 

vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 

zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1. 

 

Návrh uznesenia 
 

Uznesenie číslo. /2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

s c h v a ľ u j e zriadenie bezodplatného vecného bremena 

na pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 1241/1 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 

9245 m2, ktorý je zapísaný v k. ú. Stará Turá pod B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 

1/1, pre Ing. Janu Polákovú, rod. XXXX, nar. XXXX, rodné číslo XXXX, bytom Topolčianska 

3202/12, Bratislava a Jána Poláka, rod. XXXX, nar. XXXX, rod. číslo XXXX, bytom J. 

Mudrocha 1315/21, Senica. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia NN elektrickej 

prípojky k rodinnému domu súp. č. 566. 

 
 

b) 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá žiadosť spoločnosti PreVak, s.r.o. Bratislava 

o zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 4702, ktoré bude spočívať 

v práve uloženia vodovodného potrubia. Spoločnosti bolo uznesením č. 16- XVII/2020 

schválené zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 4652/21. 
 

Stanoviská komisií 

Komisia pre výstavbu a životné prostredie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť zriadenie 

vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 4702, ktoré bude spočívať v práve 

uloženia vodovodného potrubia. 

 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 

zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 4702, ktoré bude 

spočívať v práve uloženia vodovodného potrubia. 

 
 

Návrh uznesenia 



Uznesenie číslo. /2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

s c h v a ľ u j e zriadenie odplatného vecného bremena 

na pozemku parcela reg. „E“ parc. č. 4702 – orná pôda o celkovej výmere 9 534 m2, ktorý je 

zapísaný v k. ú. Stará Turá pod B1 na LV č. 1 na mesto Stará Turá v podiele 1/1, pre spoločnosť 

PreVaK, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO 35 915 749. Vecné bremeno bude spočívať 

v práve uloženia vodovodného potrubia. 

 
 

3) Návrh na zámenu pozemkov 

a) 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá na základe predloženej žiadosti pána Kamila 

Zelu, Topolecká 2138, Stará Turá o odkúpenie pozemku parcela reg. „C“ parc. č. 7845/3 – 

zastavaná plocha o výmere 110 m2, ktorý sa nachádza v miestnej časti Topolecká. Túto žiadosť 

dňa 4.2.2020 prerokovala komisia pre výstavbu a životné prostredie. Komisia neodporučila 

odpredaj, odporučila osloviť žiadateľa s ponukou na zámenu pozemku parc. č. 7845/3 a 

pozemku parc. č. 7845/2 (vlastník mesto) za časti z pozemkov parc. č. 7538/2, parc. č. 7539/2 

a parc. č. 7540/2 (vlastník žiadateľ), na ktorých sa nachádza autobusová zastávka, kontajnerové 

státie a miestna komunikácia. Žiadateľ s touto ponukou súhlasil. 

Zámer zámeny pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 7845/3 a parc. č. 7845/2 za pozemky parc. 

č. 7540/2, parc.  č.  7539/2  a parc.  č.  7538/2  bol  zverejnený  dňa  30.6.2020  a 20.8.2020.  K 

zverejneným zámerom neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Po vyhotovení geometrického plánu č. 720 - 186/2020 sa jedná o zámenu pozemkov parcely 

reg. „C“ parc. č. 7538/4 – trvalý trávny porast o výmere 109 m2, parc. č. 7539/2 – zast. plocha 

o výmere 232 m2, parc. č. 7539/3 – trvalý trávny porast o výmere 114 m2 (vo vlastníctve 

žiadateľa)   za pozemky parcely reg. „C“ parc.  č. 7845/3 – zast. plocha o výmere 113 m2        a 

parc. č. 7845/2 – zast. plocha o výmere 174 m2 (vo vlastníctve mesta). 

 

Stanovisko komisie 
 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 

zámenu pozemkov parcely reg. „C“ parc. č. 7845/3 a parc. č. 7845/2 za pozemky parc. č. 

7539/3, parc. č. 7539/2 a parc. č. 7538/4 ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Návrh uznesenia 
 

Uznesenie číslo. /2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

s c h v a ľ u j e 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zámenu 

pozemkov v k. ú. Stará Turá parcely reg. „C“ parc. č. 7845/2  - zastavaná plocha a nádvorie   o 

výmere 174 m2 a parc. č. 7845/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 113 m2, ktoré sú 

zapísané na LV č. 1 v podiele 1/1 pod B1 na mesto Stará Turá, IČO 00312002 za pozemky 

parcely reg. „C“ parc. č. 7538/4 – trvalý trávny porast o výmere 109 m2, parc. č. 7539/2 - 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 232 m2 a parc. č. 7539/3 – trvalý trávny porast 



o výmere 114 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 5744 v podiele 1/1 pod B1 na Kamila Zelu, rod. 

XXXX, nar. XXXX, rod. číslo XXXX, bytom Topolecká 2138, Stará Turá. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetná časť pozemku je 

bezprostredne priľahlá k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ má záujem sceliť 

tieto pozemky. Vzhľadom na polohu nie je pre mesto využiteľný a nie je vhodné ho previesť 

na tretie osoby, ani účelné ponechať v majetku mesta. 

 
 

4) Návrh na doplnenie uznesenia č. 11 - X/2019 

a) 
Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predkladá návrh na doplnenie uznesenia č. 11 – X/2019 

zo dňa 12.12.2019, ktorým bolo schválené zabezpečenie záväzku záložným právom   k 

nehnuteľnostiam v k. ú. Stará Turá pri nehnuteľnosti „Bytový dom na ul. Mýtnej súp. č. 595, 

postavený na pozemku parc. č. 1761/65 a pozemok parc. č. 1761/65 – zast. plocha 

o výmere 392 m2“ sa uznesenie dopĺňa nasledovne: 

- byt č. 1, 1. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 3902/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3902/67422, 

- byt č. 2, 1. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 4832/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 4832/67422, 

- byt č. 3, 2. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 3902/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3902/67422, 

- byt č. 4, 2. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 4832/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 4832/67422, 

- byt č. 5, 2. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 3902/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3902/67422, 

- byt č. 6, 2. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 3902/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3902/67422, 

- byt č. 7, 3. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 3902/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3902/67422, 

- byt č. 8, 3. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 4832/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 4832/67422, 

- byt č. 9, 3. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 3902/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3902/67422, 

- byt č. 10, 3. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 3902/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3902/67422, 

- byt č. 11, 4. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 8990/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 8990/67422, 



- byt č. 12, 4. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 4789/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 4789/67422, 

- byt č. 13, 4. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 8451/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 8451/67422, 

- byt č. 14, 4. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 3382/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3382/67422. 

 

Stanovisko komisie 

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča MsZ v Starej Turej schváliť 

doplnenie uznesenia. 
 

Návrh uznesenia 
 

Uznesenie číslo. ....... /2020 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá 

s c h v a ľ u j e 

doplnenie uznesenia č. 11 – X/2019 zo dňa 12.12.2019 nasledovne: 
- Bytový dom na ul. Mýtnej súp. č. 595, postavený na pozemku parc. č. 1761/65 a pozemok 

parc. č. 1761/65 – zast. plocha o výmere 392 m2 a nehnuteľnosti byt č. 1 až byt č. 14 evidované 

na LV č. 10507 takto: 

- byt č. 1, 1. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 3902/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3902/67422, 

- byt č. 2, 1. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 4832/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 4832/67422, 

- byt č. 3, 2. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 3902/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3902/67422, 

- byt č. 4, 2. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 4832/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 4832/67422, 

- byt č. 5, 2. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 3902/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3902/67422, 

- byt č. 6, 2. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 3902/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3902/67422, 

- byt č. 7, 3. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 3902/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3902/67422, 

- byt č. 8, 3. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 4832/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 4832/67422, 



- byt č. 9, 3. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 3902/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3902/67422, 

- byt č. 10, 3. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 3902/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3902/67422, 

- byt č. 11, 4. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 8990/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 8990/67422, 

- byt č. 12, 4. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 4789/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 4789/67422, 

- byt č. 13, 4. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 8451/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 8451/67422, 

- byt č. 14, 4. p., vchod 1, Druh stavby: Bytový dom, súp. č. 595, postavený na parc. reg. CKN 

č. 1761/65, podiel priestoru 3382/67422 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3382/67422. 


