Dohoda o užívaní
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:
Poskytovatel: REALITY-NÁJOMNÁ, a.s.
Sídlo:
Trenčianska cesta 647/24, Bánovce nad Bebravou 957 01
1Čo:
36 351 440
Zapísaná:
v obchodnom registri Okresného súdu Tren čín, oddiel Sa, vložka číslo: 10618/R
Zastúpená:
Ing. Jaroslav Weisháb - na základe pinomocenstva
(vo význame aj ako ,,podnájomca)
a
Ijživatel:

Divadlo Aadreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. č.4, 950 53 Nitra, P.O.BOX 49D
ICO: 00164895
DIČ: 20212466223 - nie je platcom DPH
bank. spojenie:7000310609/81 80
zast. Jáaom Greššom - riaclitel d1vadla
ti:Ú37710891 .f ;ii3771O89 1 ., rnob.:0903401311-Ján Surovka
mail:vii(idab.k, www.dab.sk

takto:
I.
Predmet dohody
1.1 Poskytovatel je poskytovatelorn nehnute ľnosti a to stavby budovy výrobnej haly stojacej na pozemku
pa.rc.č. 4692/72 ktoré sú zapísané na LV č. 6099 v katastrá]nom území Nitra, vedenorn katastrálnyrn
odborom Okresného úradu v Nitre, na základe uzatvorenej dohody o užívaní nehnute ľností s vlastníkorn
tej to nehnuteľnosti.
1.2 Poskytovateľ prchlasuje, že je oprávflcný prenechávat do užívania predrnet uživania trctím osobám n
základe súhlasu ude1eaého poskytovatelorn v uzatvoreaej dohode o užívaní nehnute ľností uvedencj
v bode 1.1 tejto dohody.
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1.3 Predrnetoiri užívania pod1a tejto dohody sú nebytové priestory ozna čené poskytovateľorn ako č.77 vo
výrnere 188 in2 Č.80 vo výiriere 50,90 zn2 a č.67 vo výmere 208,10 m2 v celkovej výrnere 447 m2
nachád2ajúcc sa na ptízemí budovy ovedenej v bode 1.1 tejto dohody., kde predmet užívania je zakreslený
v pč doryse budovy, ktorý je neoddelite ľnou prílohou tejto dohody ( ďa1ej lea ako ,,predmet užíuani ď).
,

11.
Učel užívania
- Poskytovatel dáva do užívania užívatelovi prediriet užívania podla tejto dohody za ú čelom získania
priestorov potrebaých pre výkon podnikate ľskej činriosú užívateľa a to konkrétne na účel:
Skladovanie divadelných kulís
1II.
• Doba užívania
3.1 Dohoda o užívaní na predmet užívania pod ľa tejto dohody sa uzatvára na dobu ur čitú počnúc od Dohoda
o užívarií na predrnet užívatúa pod ľa tejto dohody sa uzatvára na dobu ur čitú počnúc od 01.11.2015 do
31.10.2017
3.2 Užívanie dohodnuté touto zmluvou sa m čže skončit nicktorým z týchto sp čsobov:
a/ uplynutírn doby užívanla,

b/ písomnou výpovedou bez udania d6vodu, ktorouko ľvek zmluvnou stranu s vpovednou dobou 3
rnesiacov, ktorá sa po číta od prvého d ňa nasledujúceho mesiaca po doru čení výpovede druhej zmluvnej
strane a užívací podla tejto dohodv skon čí uplynutím výpovednej Iehoty.
c/ clohodou zmluvných strán,
d/ okamžitým odstúpením od tejto dohody, pri čotn odstúpi ť od tejto dohody m6že iba Poskytovatel
podla bodu 4.8 tejto dohody.
Iv.
Cena užívania
-.1 Zm1uvné strany sa dohodii, že odplata za predmet užívania uvedený v bode 1.3 te;to dohody je ur čené
dohodou zm1uvných strán a predstavuje sutnu vo výške 680,- € mesiac Zrnluvné strany sa dohodli, že
prípade ak Užívate ľ bude svojvolne užíva ť nehnuteľnosti vo väčšorn rozsahu ako je predmet užívania
zaväzuje sa uhradit zmluvnú pokutu vo výške bežncj odplaty, ktoré bv pripadalo na takto užívanú čast
nehnuteľností t.j. 27,-Eur/m2/rok bez DPH. Užívate ľ je zároveň povinný bezodkladne na výzvu
poskytovatela uvoľnit neoprávnene užívanú čast nehnutelností, inak je Poskytovatel oprávnený túto
čast nehnutelností a všetky veci na nej uložené vyprarat na náklady užívatela a zárove ň je povinný
zaplatit poskytovatelovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- Eur v termíne splatnosti vystavenej faktút3
poskytovatelom, prl čom tým nie ie dotkriutý nárok na zinluvnú pokutu za neoprávnené užívací časri
nehnutelností podla tretej vety tohto bodu. V prípade, že sa Užívatel dostane do omeškania so
zaplatením zmluvnej pokuty v lehote splatnosti uvedenej na faktúre vystavenej poskytovatelom,
Poskytovate ľ je za porušenic tcjto povinnosti oprávncný uplatnit vo či užívatelovi postup a sankcie
uvedené v bodoch 4.8. a 4.10 teito dohody, ktoré boli zm1uvnýmí stranami dohodnuté ako pre prípad
omeškania s platením odplaty.
4.2 V prípade, že doba užívania podla bodu 3.1 teito Dohody o užívaniu na predmet užívania nebude trvat
po dobu celého kalendárneho mesiaca, ale len jeho čast (napr. z dávodu uzavretia tejto dohody aiebo
zániku tejto dohody v polovici mesiaca atd.), mesa čné odplata podla bodu 4.1 tejto dohody sa primerane
alikvotne zníži podla po čtu dní trvania doby užívania podla bodu 3.1 teito Dohody o užívaniu (podla
počtu dní daného mesiaca sa vypo číta odplata prislúchajúce na jeden dc ň).
4.3 Zmluvné strany sa dohod1i, že Užívate ľ bude po dobu rrvania užívania platít poskytovatelovi dohodnuté
odplatu formou mesa čných splárok v eurách. Zmluvné strany sa dohodJi, že výška odplaty sa každoro čne
pravidelne zvši o výšku inácie (ktorá je vyjadrovaná v percentách) za uplynulý kalendárny rok vyhlásenú
Slovenským Statistickým úradom SR vždy k prvérnu d ňu príslušného roka po čas cele; doby tr.vania
odplatného pomeru.
4.4 Zm1uvné strany sa dohod1i, že v odplate nie ;e zahrautá cena služieb poskytovaných v súvislosti s
užívaním nebytových priestorov, a to: poskytovatelom spotrebovaná elektrická energia, vodrié, sto čné ako
aj odvod daž ďových v6d (ďalcj Ien ,,služby spo;ené s užívaním). Tieto služby spojené s užívanírn bucic
užívatelovi poskytovat spolo čnosť REALITY - NAJOMNE DOMY,a.s., Treri čianska cesta 647/24, 957
01 Bánovce nad Bcbravou, ICO: 36 347 507, a to na základe tro;strannej dohody, ktorá bude uzavretá
rnedzi poskytovate ľom, poskytovatelom a spolo čnostou REALITY - NÁJOMNE DOMY a.s, podla
ktorej sa určí sp6sob výpo čtu a podmienky poskytovania služieb spojenýcl-i s užívanírri.
4.5 Užívatel sa zaväzuje plaút> odplatu za užívanie vždy rnesa čne, najnesk6r do siedmcho d ňa v mesiaci, za
ktorý odplata za užívanie patrí. Odplatu za užívanie ie užívate ľ povinný uhrádzat poskytovatelovi na
základe splátkového kalendára, ktorý je neoddelitelnou prílohou tejto dohodv a je vystavený sú časne
s touto dohodou. Odplatu za užívaníc je povitiný užívatel uhrádza ť poskytovatelovi bezhotovostným
prevodom z účtu na účet poskytovatela, prípadne v hotovosti osobe povcrenej poskytovate ľorn.
4.6 Užívatel sa zaväzuje fakturované poplatk) za služby spojené s užívaním uhrádzat v tcrmíac splataosti
faktúr vystavených spolo čnostou REALITY - NAJOMNE DOMY a.s., v zmysle bodu 4.4 tejto dohod).
4.7 Zmluvné strany sa dohodl.i na úroku z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej suiny za každý, i len za čatý, deň
omeškania užívatela s platbou odplaty a1ebo služjeb spojených s užívanírn.
1.8 Užívatel súhlasí s tým, že ak bude v omeškaní s platením odplaty alebo odplaty za služby spojei-ié
s užívaním o viac ako 21 dní, je Poskytovatel oprávnený okaiiižite skon čit užívací pomer odstúpen.ím od
tejto dohody. Toto oprávnenie odstúpit od tejto dohod) ú častníci tejto dobody dohodli len pre
poskytovateľa. Užívatel sa zaväzujc v prípade omeškania sa so zaplateníni odplaty alebo odplaty za služby

ojené s užívaním o viac ako 19 dní uhradĺť poskytovateľovi zmluvriú pokutu vo výške 90,-Eur,
;inirná1ne však vo výške 3 mesa čného odplaty. Zrnluvné strany sa dohod1i, že v prípade takéhoto
adstiipenia od dohody sa táto zrnluva zrušu;e rnomentom doru čenia písomného odstúpenia od dohody
ívateľovi zo strany poskyrovatela. V prípade takéhoto zrušenía tejto dohody nezanikajú nároky
poskytovateľa, kioré sa staii splatnými za jej trvania a poskytovate ľovi zostáva zachovaný nárok na
uplatnenie si všetkých práv vyplývajúcich z teito dohody vo či užívateľovi, vrátane práva na zaplatenie
ziriluvnej pokuty a úrokov z omeškarua. V prípade okanižitého skon čenia odplaty pomeru odstúpením od
tej to dohody zo strany poskytovatela v prrebehu kalendárneho mesiaca, súhlasí Užívate ľ s tým, že odplata
za predĺnet užívanía bude Užívate ľ povinný uhradit poskytovate ľovi za celý, i len začatý kalendárny
rnesiac vo výške dohodnutcj podla bodu 4.1 tejto dohody.
) Užívatel súhlasí s týrn, že ak sa dostane do omeškania s pinetiím jeho akýchko ľvek záväzkov
vyplývajticich zo dohody vo či poskytovateľovi po dobu dlhšiu ako 10 dní od doby splatnosti, bude
Poskytovateľ oprávneaý od nasledujúceho d čra po uplynutí tejto lehory zastavit dodávku všetkých služieb
spojených s užívarrím. Takéto konaníe poskyrovate ľa nebude možaé považovat za porušenie jelio
zmluvných povinaostí s prípadnými zodpovednostaými nárokmi ale p čjde o výkoa práva poskytovate ľa.
10 V pripade omeškania užívateľa so zaplarením odplaty podla bodu 4.1 a bodu 4.5 tcjto Dohody
alebo zmluvnej pokuty alebo služieb spojených s užívaním, alebo akýchko ľvek iných pohľadávok
poskytovatela o viac ako 20 dní užívatel súhlasí s tým, že má poskytovate ľ právo uzavriet užívate ľom
užívané priestory a tak zabráriit užívate ľovi vsrtrpit do ních, až do úpiného vyrovnania záväzkov.
Zároveň súhlasí s uplatnením záclržného práva zo strany poskyrovatela po čas tejto doby na všeiky veci
umiestnené v týchto priestoroch v jeho vlastníctve. V prípade, že Užívate ľ neuhradí poskytovate ľovi
všetky svoje záväzky vyplývajúce z tejto dohody o uživaniu v lehote nalnesk č>r do 15 daí od uplatnenia si
záclržnélio páva poskyiovate ľa na luiuteľné veci užívate ľa nachádzajúce sa v priestoroch predmetu
užtvania, Užívateľ výslovne spinomoc čruje poskytovate ľa k tomu, aby Poskytovate ľ deto hnuteľné veci
užívate ľa predal a náklady s týrn spojené spolu s nárokrní a pohladávkamt poskytovatc ľa voči užívatelovi
vyplývajúcimi z tejto dohody o užívaniu si s častou utŕžerrej kúpnej ceny zapo čítal. Zvyšok kúpnej ceny ;c
povinný Poskytovatel užívate ľovi poukazat.
V.
Osobitné ustanovenia
5.1 Užívateľ je povinný hradit sám t.j. vo vlastnej réžii náklady spojené s bežnýrn udržiavanírn predmetu
užívariia ako i bežné opravy (io ziramená aj odpratávanie snehu v ziirinom období).
5.2 Užívate ľ a jeho zamesinanci sú poviriní dodržiava ť všeobecné záväzrié predpisy na ochranu života,
zdravia, niajetku a životného prostredia, protipožiarne a iné bezpe čnostné predpisy a zodpovedajú
poskyrovatelovi za škodu, ktorá by mu vznikla ich porušenírn týmiro osobamt.
5.3 Zm1uvné strariy sa dohodli, že Užívate ľ si zabezpečí na vlastné náklady prirnerané zabezpe čenie nírn
užívaných nebyrových priestorov proti prípadným krádežiam, resp. poškodeniu jeho vecí urniestnených
týchto pricstoroch. Poskytovate ľ nenesie po čas trvania užívania žiadnu zodpovednos ť za škodu, krorá
by vznikla užívarelovi odcudzením alebo poškodeným jeho rnajetku s výninikou škody, kiorú by spásobili
zarnestnanci poskytovate ľa úrnyselrrou činnostou.
5.4 Užívateľ je povinný chovať sa v prenajatých priestoroch tak, aby nesp č sobil v nich žiadnu škodu,
prípadne škodu inýrn osobám a je povinný udržtava ť tieto prrestory so starostlivostou riadneho
hospodára.
5.5 Poskytovatel má právo kedykolvek po čas doby nájmu za ú časti užívate ľa skontrolovat akým spčsoboiri
Užívatel užíva prenajaté priestory a Užívate ľ je povinný pri tejto činnosti poskytnút súčinnost.
V prípade potreby zrneny súčasriého účelu využitia priestorov si túto vybaví Užívatel sám iia vlasiné
nák1ady.
5.6 V pripade, že sa na nehnutelriostÄ po čas trvanra odplaty ponieru objavia skryté vady, tieto odstra ňuje na
vlastné iiáklady Poskytovate ľ.
5.7 Zniluvné strany sa dohodli, že prípadné sravebné úpravy, alebo opravy preclmetu užívania, je poviiiný si
Užívatel vykonať sáru na vlastrré tráklady a nebezpe četrstvo, pričom je povinný vyžiadat si predchádzajúci
písomný súhlas poskyiovateľa s takýr-nito stavebnými úpravarni alebo opravami. Užívate ľ nie je oprávnený
prípade vykonanía takýchto stavebných úprav a1ebo opráv predmetu užívania požadovat od
poskytovate ľa akúkoľvek zIavu na odplate alebo zapo čítanie s užívac{m ani požadova ť náhradu za
zhodnotenie nehnute ľnosd, s čírn výslovne súhlasí.

i1uvné strany sa dohodli, že Užívatc ľ je povinný poistit si svoi tovar, vnútorné zariadenie a prevádzku
rcdmete užívania pre váetky prípady jeho poákodenia, straty, krádeže, zni čenia, resp. akéhokolvek
ého znehodnotenia, vrátane prípadov ,,vis maio ť .
:živatel nadobudnutíni účintiosti Ľejto dohody preberá na seba povinnosti vyplývajúce z predpisov o
požiarncj ochrane, vrátane vccí vnesených a uložených, ktoré sa vz ťahujú na predmet užívania. Užívate ľ
.odpovedá v prenajatých priestoroch za ochranu pred požiarrni v rozsahu zák. č.314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarnii a jeho vykonávajúcich vyhlášok.
Poskytovate ľ podpisom tejto dohody súhlasí s umiestnenírn p čwodného označenia užívateľa, vrátane
rekl .loga na inieste ur čenom poskytovate ľorn. V prípade umiestnenia takéhoto ozna čenia alebo loga na
inorn než poskytovate ľom vyhradenom nuestc, jc Užívate ľ povinný toto okarnžite odstránit na vlastné
náklady. Uvedené plati len prc Iogo, na ktoré sa nevz ťahuje stavebné povolenie.
•
\o všetkých prípadoch, kedy užívací pod ľa tejto dohody skon čí, je Užívateľ povinný odovzda ť
poskytovatelovi predmet užívania pod ľa bodu 1.3 tejto dohody v p6vodnom stave, t+ v takom, v akorn
bol predmet užívania pri preberacom konaní na za čiatku odplaty pomeru s prihliadnutím na obvyklé
opotrebenie, prípadne s vykonanýnii stavebnými úpravarni alebo opravami predmetu užívania, ku ktorým
Poskytovatel udelil súhlas a Užívatel nebol povinný ich odstráni ť. Zárovcň sa Užívateľ zaväzuje predmet
užívania vypratat a odovzdat poskytovatelovi v p č>vodnom stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie
alebo s prípadnými stavebnými úpravami alebo opravami a to v lehote 3 dní ocl skon čenia odplaty
pomeru.
Zmiuvné strany sa dohodli, že v prípade, že povinnos ť uvedenú v bodc S. 11 tejto dohody Užívate ľ
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nespini, je Užívateľ povinný zaplaut za každý, i len za čatý, deň orneškariia s vyprataním a odovzdanírn
predmetu užívania poskytovate ľovi skladné a to vo výške odplaty podla bodu 4.1 tejto dohody platné
Ic poslcdnému dňu trvania tej to dohody, ktoré sa primerane alikvotrie upraví pod ľa počtu dní trvania
sk1adného (podla po čtu dní daného mesiaca sa vypo číta odplata prislúchajúce na jeden de ň). Dalej
spinomocňuje Užívate ľ poskytovate ľa k vypratatuu uložených hnute ľných vecl aa náklady užívaieľa a tiež
k toinu, aby Poskytovateľ ueto linutelné veci užívatela predal a náklady s tým spojené spolu s nároknii
a pohladávkami poskytovate ľa voči užívatelovi vyplývajúcirni z teito dohody o užívaniu si s Časťou
utŕženej kúpnej ceny zapo číta1. Zvyšok kúpnej ceny je povinný Poskytovatel užívatelovi poukázat.
5.13 Zrnluvné strany sa dohodii, žc v prípade požiadaviek vztahujúcich sa na predmet užívania uvedený
v č1. I. v bode 1.3 alebo stažností vztahujúcích sa rza predmet užívania, podá Užívate ľ o nich písornné
upovedornenie poskytovate ľovi, a to na adresu sídla poskytovatela.
5.1
Užívateľ týmto dávam súhlas v zrnysle Zákoaa č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajor
platnom znení poskytovatelovi na spracovaiue mojich osobných údajov v rozsahu uvedenoin
cvidencii informačného systému ,,Obchodná agenda za ú čelotn veden.ia evidencie klientov. Zárove ň
dávam súhlas s kopírovaním, skenovaníin alebo zazziamenávaním rnojich úradnýcli dokladov (ako napr.
Občiansky preukaz, Osved čcnie o registrácii pre da ň z pridane; hodnory, Osved čenie o registrácii
pridelenírn daňového idenuíikačného čísla, Vodičský preukaz, Cestovný pas). Tento súhlas je platný clo
jeho písomného odvolania.
Zmluvné strany sa dohodli, že Užívatel je povinný bezodkladnc písoirine informovat poskytovate ľa
5,15
o akejkoľvek zmene týkajúcej sa jeho podnikania a to najmä zmeriy údajov o obchodnom rnene, síd.le
spoločnosti, štatutárnych orgánoch spolo čnosti, zrnene týkajúcej sa dane z pridanej hodnoty at ď.
5.16
Užívatel nie je oprávnený prenecha ť predmet užívan.ia lebo jeho časti do užívania daláej právnickej či
zickej osobe.
vI
Volba pfáva, miesto súdu

6.1 Zniluvné strany sa dohodli, že ich vzájornn č práva a poviriíiosti, ako aj ostarné právrie vztahy Z tej Ĺo
doliody vzniknuté alebo s ňou súvisiace, sa budú riadit právom Slovenskej republiky, ktoré je rozhodným
právom tejto dohody, a to predovšetkýzn pod1a ust. S 1 a násL zákona o nájme a užívaniu nebytových
priestorov č. 1 16/1990 Zb. v platnom znení, a ďalej obchodným zákonnĺkom všade tam, kde vzájoniná
práva a povtnnosti rúe sú upravené touto zniluvou alebo zákonom o nájrne a užívatiiu nebytových
priestorov.
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vII.
Záverečné ustanovenia
.:rduvné straliy po pre čítaní tejto dohody prehlasujú, že sa zoznámili s obsahom tejro dohody, ktorý je
s tatočne určitý a zrozumite ľný a že s touto zmluvou súhlasia v pinom rozsahu. Zmluvné strany
.iitvárajú túto zmluvu na základe svoiej vážnej a siobodnej v&le bez tiesne a na d6kaz toho pripájajú
.oje vlastnoručné podpisy.
- Ai kiorákoľvek zo zmluvných strán bude pn pinení tc)to dohody robit vo či druhej strane písomné
?odae či iný úkon, ako napr. doručerue faktúry ( ďalej len ,,Ukon), je taký Ukon vo či zm1uvnej srrane,
torej je Ukon adresovaný ( ďalej lcn ,,Adresá ť ) riadne urobený osobnýrn doru čenírn písomného
v1otovenia tohto Ukonu proti podpisu Adresáta alebo jeho zaslaním na aktuálnu adresu zapísanú
obchodnom a1ebo živnostenskom registrl. Takto zaslané Ukony sa považujú za doru čené užívateľovi
uplynutím tretieho d ňa od ich odovzdarua na poštovú prepravu. Pre ú čely doručenia nie je rozhodujúce,
kde Užívate ľ skutočne vykonáva svoju črnnost, či zásielku prevzala, či bola uložená na pošte a či sa o
uložení Užívatel dozvedel.
- . Ak po nadobudnutí účinnosti tejto dohody d&jde k zmene zákona a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktorá sta.ží či znemožní riadne pinerúe predrnetu tejto dohody, zaväzujú sa zm1uvné strany
uzavriet bez zbyto čného odkladu dodaiok k teito zm1uve, ktorý riadne pinenie predrnetu tejto dohody
umožní.
- Ak sa po tiadobudnutí ú činnosti iejto dohody ukáže ktoréko ľvek jej ustanovenie ako neplatné v zmysle
plarnej právnej úpravy, ncstráca tým platnost zm1uva ako celok, ostatné ustanoverua tejto dohody
zostávajú nedotknuté a neplarné ustanovenia sa nahradia dodatkom k tejto zmluve, inak príslušnýin
ustanoveníin všeobecne záväzného právneho predpisu a ak nebude také ustanovenie, potom úpravou
obvyk1ou v obchodnoin styku.
- 3 Túto zmluvu možno rneni ť či dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísauými oborna zniluvnýrni
stranarni.
- 61áto zm1uva je vyhotovená v štyroch rovnocenných rovnopisoch, z ktotých po ttoch prev221
Poskytovareľ a po jednom Užívate ľ po jej podpise.
-:

Nitre, d ňa 19.10.2015

EAtT

Iytovate1

REALITY-NÁJOMNÁ, a.s.
.isr. Ing.Jaroslav Weisháb - na základe pinej moci

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
st. Jánom Greššom - riaditel divadla

Prílohy:

.ĺ

p6dorys prcdrnetu užívania - Ix
LV č. 6099
Snímka z pozemkovej mapy
Zriaďovacia listina príspevkove)' organizácie
Fotografre predmetu užívania - 2
Kápia pinomocenstva pre Ing. Jaroslava Weishába zo d ňa 01 .09.2015
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VÝPS Z KATASTRA N1HNUTEINOSTÍ
403 Nitra
500 011 NITRA
839 914 Nitra

Dátum vyhotovenia: 16.02.201
Č as vyhotovenia : 10:53:42

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č.6099
LO4BA
PLOBA
?LOMSA
?LOSA
PLOMBA
PLOMBA

VYZNA
VYZNA
VYZNA
VYZNA
VYZNA
VYZNA

Č
Č
Č
Č
Č
Č

EÁ
ENÁ
ENÁ
ENÁ
ENÁ
ENÁ

NA
NA
NA
NA
NA
NA

ZÁKLADE
ZÁKLADE
ZÁKLADE
ZÁKLADE
ZÁKLADE
ZÁKLADE

v-5508/2013
Z-7580/2013
z-4347/2014
z-4686/2014
Z-4968/2014
V-8711/2014

:

KCVÁ PODSTATA

PARCELY reistra C evidované na katastráinej nape
Výmera
v m2

-

•
-

.

:
-

:
:

--

65
108
3872
808
390
194
484
495
295
14116
90
58
409
19
538
146
66
31
103
44
2179
1165
684
1166
243

Spč sob Druh
Umies. Práviy
využ.p. chr.n pozemku vztah

Druh
pozemku
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Zastavané plochy
Ostatné plochy
Ostatné p1ocy
Zastavané plochy
Zastavané plochy
Zastavané plochy
Ostatné plochy
Zastavané plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Zastavané p ĺ ochy
Zastavané plochy
Zastavané plochy
Zastavané plochy
Zastavané plochy
Ostatné plochy

a nádvoria
a nádvoria
a nádvoria
a nádvoria
a nádvoria
a
a
a
a
a

nádvoria
nádvoria
nádvoria
riádvoria
nádvoria

29
34
31
34
29
29
34
34
34
11
29
29
18
11
22
29
22
34
34
17
22
22
22
22
29

i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
).
1
1
1

4

využívania pozemku
17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez ozria čenia súpisným Č s1oi
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
22 - Pozemok, na ktorom je postavená irižinierska stavba - cestná, miastna
a ú č elová komunikácia, lesná cesta, polná cesta, chodník, nekryté
parkovisko a ich sú č asti
29 - Pozeinok, na ktorom je okrasná záhrada, uli čná a sídlisková zeie ň ,
park a iná funk čná zele ň a lesný pozeinok na rekrea čné a po Ľ ovnícke
využívanie
34 - Eozemok, na ktorom je manipula čná a skladová plocha, objekt a stavba
Strana

i

síúzi.aca ieanérnu hoapodárscvu
3? - Fozeziiok, na ktororu sú skaly, svahy, roklíny, výnzole, vysoké rnedze
krovim alebo karuením a iné ploc ľzy, kcoré nposkytujú trvalý úž
KJ

Ui.jCatflCfl.LL

POZemkU
L - Pozcmok je umiestnený v zaatavanonz úzeziií obc

Stavby
Na riarcele Druh
i?opis
č ialo
stavby stavby
4692/82
4692/21
4692/122
1692/72

i
1
].
1

PLOMBA

Duh

Uu.i -

chr.ii.

aca.

LAPAC TUiíi
SKIAD
VYMENIi{.STANICA
vyr.hala
VYZNA Č ENÁ

NA

ZÁKLADE

Z - 9177/2013 -

.62l21 pod acavoou je evidovaná na LV č . 3891.

Kú. ounu ataVhy
1 - Prierizyseiná budova
Kit ui;i.ascneflici scavby
1 - SLavba postavané ria zeniskom povrchu
: VLSNCI A IN OPRÁVNENÉ OSOBT
Pot..
C1bLC;

Priezvisko, rizeno (názov), rodrié priezvisko, dáturn narodenia, rodné
a ;uiCsto t.rvaj.éi-io pooycu (sidlo) v]astníka, spoluviascnícky poéiei

č sic (I Č O)

O č usLiik pravneho vz ť ahu: Vlastník
i

DOiKLIPLL i4iroslav r. Dokupil, Kropá č iho 1144/14, Nemšová, Sk
10.05.1969
Dátum narodenia:
1/1
Spoluvlaatnícky podiel:

ii LJ rndobudncÄtia

Kj;

1it.\5

\ 5477/2006 - 6478/2006

Piscdbežn č opacrenie - zákaz akýrnkoivek sp č soborn nakiad.a ť a nehnut. - recjistra C
692/36, 4692/52, 4692/53, 4692/54, 4692/67, 4692/68, 4692/69, 4692/?O,
4692/72 spolu s výrobnou haiou, parc. č .4692/73, 4692/80, 4692/81, 4692/82 spolu a icoa Č o;;
cukuv, pacc. č .692/83, 4692/85, 4692/86, 4692/111, 4692/11?, 1692/122 spolu s výrnen:iíko.uc
st,z;icou, parc. č .4692/173, 4692/178, 4692/186, 4692/187, 4692/216 a sklad rie
parc. Č .692/21, najl[Lã tieto preda ť a]ebo darova Ľ inej osobe, zameni ť v prospech inej
coby, vloži ť do zák]adného imania obchodnej spolo čnosti, zriadi ť i-ia nicrz záložné právc
cLcbi in č vecné právo v prospech inej osoby, alebo ich prenecha ť do nájmu alebo výpoži4y
ir) oaobe, a co až 00 právoplacného skon čenia konania o ur č erzia vlaatníckeho pLávä, t&
zkJ.acie právopiatflého Uzriesenia Okresného súdu Nitra sp.zn. :25C/223/2013-2?, 41, podI L
683/14
- 256/13, P 262/14
dpove.doiueníe o sp č sobe vykonania exekúcie EX 197/2014-38 zriadeníru exeku č ného záiožiiého
692/54, 4692/6?,
692/á,
.áva ia ;iehriuc. regiscra C parc. č .4692/36, 4692/52, 4692/53,
692/69, 4692/70, 4692/71, 4692/72 spolu s výrobnou halou, parc. č .4692/?3, 4692/80,
.1692/ti., 4692/82 spolu s iapa č om tukpv, parc. č .4692/83, 4692/85, 4692/86, 4692/11,
-i62/Ii, 4692/122 spoiu a výin(--nriíkovou scanicou, parc. č .4692/173, 4692/178, 4692/186,
6c2/i ĺJ?, 692/216, sklad na p. Č .4692/21 (EÚ Považská Bystrica - JUDr. Mária Kras ňanovA) v
Sczan 2
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