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Kúpna zmluva 

 
 

ktorú uzavreli: 

 

Predávajúci: 

1.  Oľga Lisická, rod. Koštrnová,    trvale bytom 925 55 Vinohrady nad Váhom č. 4,    

      narodená 30.04.1958 , rodné číslo: 585430/7063,  občan SR 

/ ďalej ako predávajúci v 1. rade/ 

 

2. Peter Lisický, rod. Lisický, trvale bytom 925 55 Vinohrady nad Váhom č. 4, narodený 

    21. 10. 1992, ročné číslo: 921021/6785 , občan SR,  

/ ďalej ako predávajúci v 2. rade/ 

 

3. Miroslava Kapošová , rod. Lisická,    trvale bytom Námestie slobody 28/3, 926 01 Sereď, 

    narodená  23. 06. 1983, rodné číslo:835623/6570, občan SR, 

/ ďalej ako predávajúci v 3. rade/ 

 

4. Igor Lisický, rod. Lisický , trvale bytom 925 41 Kráľov Brod č. 19,  

    narodený 21. 12.1984, rodné číslo: 841221/6571, občan SR,   

/ ďalej ako predávajúci v 4. rade/ 

 

 

                                  / v ďalšom texte označení ako predávajúci v 1.- 4. rade/ 

 

 

Kupujúci: 

OBEC Vinohrady nad Váhom 

so sídlom: Vinohrady nad Váhom 355 

Štátny orgán: Ing. Eva Hanusová, starostka obce 

IČO: 00 306 304 

DIČ: 2 021 002 357 

Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Sereď , č. ú. SK 89 0200 0000 0009 2302 8132 

/ ďalej ako kupujúci / 

 

 

Čl. I. 

Predmet kúpnej zmluvy 

 

1. Predávajúci v 1. – 4. rade sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, ktorá je na Okresnom úrade 

v Galante, katastrálny odbor  zapísaná na liste vlastníctva č. 2309 ako  parcela registra „E 

evidovaná na mape určeného operátu č.  4675, orná pôda  o výmere 184 m2, v katastrálnom 

území Vinohrady nad Váhom  v nasledovných podieloch v pomere k celku:  

 

      predávajúci v 1. rade v podiele 1/16  

      predávajúci v 2. rade v podiele 1/16  

      predávajúci v 3. rade v podiele 1/16 

      predávajúci v 4. rade v podiele 1/16 
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2. Predávajúci v 1. – 4, rade   sú  spoluvlastníkmi nehnuteľností zapísaných  v katastri 

nehnuteľností na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor  nasledovne:  

v katastrálnom území Vinohrady nad Váhom 

 

na liste vlastníctva číslo : 1852  
- Pozemok registra E KN parcelné číslo 4343, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 33002 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 4344, druh pozemku vodná plocha vo výmere 7452 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 4345, druh pozemku lesný pozemok vo výmere 18753 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 4347, druh pozemku lesný pozemok vo výmere 2151 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 4349, druh pozemku vodná plocha vo výmere 3651 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 4350, druh pozemku lesný pozemok vo výmere 10833 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5037, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 10664 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5038, druh pozemku vodná plocha vo výmere 903 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5039, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 64250 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5040, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 4474 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5041, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 860 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5042/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 158 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5042/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 158 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5042/3, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 158 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5042/4, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 158 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5043/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 701 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5043/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 892 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5043/3, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 892 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5043/4, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 889 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5044, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 3399 m²  

 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5045, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 604 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5046, druh pozemku ovocný sad vo výmere 432 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5047, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 2996 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5048, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 2327 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5049, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 309 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5050, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 324 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5051, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 2579 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5052, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 2302 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5053, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 266 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5054, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1489 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5055, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1424 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5056, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1780 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5057, druh pozemku ovocný sad vo výmere 284 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5058, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 356 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5059, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 500 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5060, druh pozemku ovocný sad vo výmere 1654 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5061, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1993 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5062, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 554 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5063, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 486 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5064, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 2029 m²  

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5065/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 651 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5065/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 647 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5065/3, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 651 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5065/4, druh pozemku ovocný sad vo výmere 651 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5066/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 140 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5066/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 140 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5066/3, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 137 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5066/4, druh pozemku ovocný sad vo výmere 137 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5067, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 356 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5068, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1928 m² 
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 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5069, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1798 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5070, druh pozemku ovocný sad vo výmere 327 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5071, druh pozemku ovocný sad vo výmere 284 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5072, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1741 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5073, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1561 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5074, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 230 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5075, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 223 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5076, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1471 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5077, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1762 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5078, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 245 m² 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5079, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 209 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5080, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1777 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5081, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1996 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5082, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1787 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5083, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1863 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5084, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1845 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5085/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 464 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5085/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 928 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5085/3, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 234 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5085/4, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 230 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5086, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1831 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5087, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1705 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5088, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1615 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5089, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1827 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5090, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 248 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5091, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 248 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5092, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1755 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5093, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1677 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5094, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 216 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5095, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 180 m² 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5096, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1629 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5097/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 406 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5097/3, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 406 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5098, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1996 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5099, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1658 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 612 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5101, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 612 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5102, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1547 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5103, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1025 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5104, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1129 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5105/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 489 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5105/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 975 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5106, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1331 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5107, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1424 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5108, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1867 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5109, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1309 m²  

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5110, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1262 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5111, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1262 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5112, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 2065 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5113, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 216 m² 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5114, druh pozemku ovocný sad vo výmere 1111 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5115, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 870 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5116, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1014 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5117, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 953 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5118, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1043 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5119, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 932 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5120, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 932 m² 
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 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5121, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1007 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5122, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 970 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5123, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 935 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5124, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1590 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5125, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 151 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5126, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 975 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5127, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 834 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5128, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 834 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5129, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 834 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5130, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 595 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5131, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 594 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5132, druh pozemku ovocný sad vo výmere 666 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5133, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 849 m² 

 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5134, druh pozemku ovocný sad vo výmere 885 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5135, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1151 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5136, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 773 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5137, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1140 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5138, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 612 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5139, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 597 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5140, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 18 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5141, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 32 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5142, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1068 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5143, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 2636 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5144, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 187 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5145, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 86 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5146, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 694 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5216, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 256 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5217, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 2942 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5218/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 500 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5218/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 640 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5218/3, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 640 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5218/4, druh pozemku ovocný sad vo výmere 640 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5219/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 43 m² 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5219/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 43 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5219/3, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 43 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5219/4, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 32 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5220, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 180 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5221, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2619 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5222, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 2219 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5223, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 144 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5224, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 158 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5225, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1658 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5226, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1586 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5227, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 180 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5228, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 291 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5229, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1694 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5230, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 723 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5231, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 144 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5232, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 198 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5233, druh pozemku ovocný sad vo výmere 867 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5234, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 2057 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5235, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 122 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5236, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1802 m² 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5237, druh pozemku ovocný sad vo výmere 1967 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5238, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1700 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5239/1, druh pozemku ovocný sad vo výmere 482 m² 
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 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5239/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 482 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5239/3, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 482 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5239/4, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 486 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5240, druh pozemku ovocný sad vo výmere 2086 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5241, druh pozemku ovocný sad vo výmere 1842 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5242, druh pozemku vodná plocha vo výmere 640 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5243, druh pozemku ovocný sad vo výmere 1489 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5244, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1503 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5245, druh pozemku vodná plocha vo výmere 615 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5246, druh pozemku vodná plocha vo výmere 474 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5247, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1457 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5248, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1435 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5249, druh pozemku vodná plocha vo výmere 536 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5250, druh pozemku vodná plocha vo výmere 432 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5251, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1561 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5252, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1327 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5255, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1669 m² 

 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5256, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1777 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5257, druh pozemku orná pôda vo výmere 18 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5258, druh pozemku orná pôda vo výmere 216 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5259, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1546 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5260/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 370 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5260/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 705 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5260/3, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 173 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5260/4, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 169 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5261/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 86 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5261/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 198 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5261/3, druh pozemku orná pôda vo výmere 54 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5261/4, druh pozemku orná pôda vo výmere 58 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5262, druh pozemku orná pôda vo výmere 446 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5263, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1014 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5264, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1241 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5265, druh pozemku orná pôda vo výmere 712 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5266, druh pozemku orná pôda vo výmere 593 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5267, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 824 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5268, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1007 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5269, druh pozemku orná pôda vo výmere 817 m² 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5270, druh pozemku orná pôda vo výmere 763 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5273, druh pozemku orná pôda vo výmere 924 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5274, druh pozemku orná pôda vo výmere 975 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5275, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 755 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5276/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 277 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5276/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 140 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5276/3, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 140 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5277/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 406 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5277/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 201 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5277/3, druh pozemku orná pôda vo výmere 205 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5278, druh pozemku orná pôda vo výmere 1068 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5279, druh pozemku ovocný sad vo výmere 597 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5280, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 511 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5281, druh pozemku orná pôda vo výmere 1082 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5282, druh pozemku orná pôda vo výmere 385 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5283, druh pozemku ovocný sad vo výmere 198 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5284, druh pozemku ovocný sad vo výmere 198 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5285, druh pozemku orná pôda vo výmere 385 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5286/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 5 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5286/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 1099 m² 
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 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5287, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 575 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5288, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 360 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5289/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 57 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5289/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 673 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5290/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 431 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5290/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 979 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5291, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 669 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5292/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 223 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5292/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 446 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5293/101, druh pozemku orná pôda vo výmere 172 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5293/201, druh pozemku orná pôda vo výmere 264 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5293/102, druh pozemku orná pôda vo výmere 371 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5293/202, druh pozemku orná pôda vo výmere 492 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5294/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 163 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5294/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 844 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5295, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 878 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5296, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 910 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5297/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 86 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5297/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 802 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5298, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 32 m² 

 

 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5299/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 41 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5299/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 768 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5300, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1079 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5301, druh pozemku záhrada vo výmere 824 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5302/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 10 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5302/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 493 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5303, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 28 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5304, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 43 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5305, druh pozemku orná pôda vo výmere 575 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5306, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1003 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5307, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 935 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5308/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 6 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5308/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 494 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5309, druh pozemku orná pôda vo výmere 58 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5310, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 39 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5311/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 34 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5311/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 729 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5312, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1759 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5313, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 712 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5314/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 19 m² 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5314/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 226 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5315/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 20 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5315/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 232 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5316, druh pozemku ovocný sad vo výmere 712 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5317, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 766 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5318/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 27 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5318/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 239 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5319/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 23 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5319/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 157 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5320, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 615 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5321, druh pozemku ovocný sad vo výmere 784 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5322/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 23 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5322/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 135 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5323/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 24 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5323/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 120 m² 
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- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5324, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 698 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5325, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 748 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5326/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 30 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5326/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 128 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5327/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 25 m² 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5327/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 97 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5328, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 694 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5329, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 781 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5330/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 29 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5330/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 83 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5331/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 35 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5331/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 87 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5332, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 698 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5333, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 2064 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5334/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 77 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5334/200, druh pozemku orná pôda vo výmere 132 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5335/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 29 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5335/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 36 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5336, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 896 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5337, druh pozemku ovocný sad vo výmere 985 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5338/100, druh pozemku orná pôda vo výmere 40 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5338/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 32 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5339/100, druh pozemku záhrada vo výmere 44 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5339/200, druh pozemku záhrada vo výmere 6 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5340/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 23 m² 

 

 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5340/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 941 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5341/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 89 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5341/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 860 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5342, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 36 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5343, druh pozemku ovocný sad vo výmere 22 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5344/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 67 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5344/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 645 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5345/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 114 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5345/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 907 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5346, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 29 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5347, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 18 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5348/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 84 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5348/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 772 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5349/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 83 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5349/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 654 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5350, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 7 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5351/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 117 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5351/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 962 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5352/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 105 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5352/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 762 m² 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5353/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 78 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5353/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 645 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5354/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 121 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5354/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 882 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5355/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 45 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5355/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 351 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5356/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 52 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5356/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 344 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5357/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 119 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5357/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 816 m² 
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- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5358/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1975 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5358/102, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 282 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5358/202, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 56 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5359/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 59 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5359/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 319 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5645/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 134 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5645/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 855 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5646/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 60 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5646/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 300 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5647, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1744 m²  

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5648/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 386 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5648/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 42 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5649/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 153 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5649/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 638 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5650/100, druh pozemku záhrada vo výmere 57 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5650/200, druh pozemku záhrada vo výmere 317 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5651/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 45 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5651/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 344 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5652/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 43 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5652/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 533 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5653/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 25 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5653/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 622 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5654, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 25 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5655, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 72 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5656/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 29 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5656/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 597 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5657/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 83 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5657/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 870 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5658, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 151 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5659, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 21 m² 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5660/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 249 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5660/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 900 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5661/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 159 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5661/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 879 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5662, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 79 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5663, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 126 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5664, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 712 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5665, druh pozemku ovocný sad vo výmere 576 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5666, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 7 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5667, druh pozemku ovocný sad vo výmere 594 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5668/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 77 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5668/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 369 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5669/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 285 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5669/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 384 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5670/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 364 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5670/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 445 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5671/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 320 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5671/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1320 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5672/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 17 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5672/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 652 m² 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5673/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 9 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5673/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 876 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5674, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 29 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5675, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 126 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5676, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 245 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5677, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 683 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5678, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 647 m² 
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 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5679, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 144 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5680, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 75 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5681, druh pozemku ovocný sad vo výmere 687 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5682, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 840 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5683, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 43 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5684, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 827 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5685, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 863 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5686, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 863 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5687, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 813 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5688/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 37 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5688/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 2214 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5689/100, druh pozemku ovocný sad vo výmere 59 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5689/200, druh pozemku ovocný sad vo výmere 1207 m² 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5690, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 22 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5691, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 306 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5692/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 3 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5692/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 878 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5693, druh pozemku ovocný sad vo výmere 658 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5694, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 450 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5695, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 777 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5696/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 5 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5696/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1002 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5697, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 410 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5698, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1345 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5699, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1903 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5700/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1064 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5700/102, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 43 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5700/202, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 2090 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5701/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 44 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5701/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1071 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5702, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 665 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5703, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 806 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5704, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 367 m² 

 

 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5705, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 414 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5706, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 727 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5707, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1590 m²  

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5708/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 14 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5708/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1389 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5709/101, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 6 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5709/201, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 325 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5709/102, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 7 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5709/202, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 327 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5709/103, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 15 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5709/203, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 650 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5710/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 30 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5710/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1383 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5711/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 13 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5711/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1436 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5712/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 14 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5712/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1310 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5713, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1410 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5714, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1356 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5715, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1428 m 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5716, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1424 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5717/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 320 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5717/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 644 m² 
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 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5717/3, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 324 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5718, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1090 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5719, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1338 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5720, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1257 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5721, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1267 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5722, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1283 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5723, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1406 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5724, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1338 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5725, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1474 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5726, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1426 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5727, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1360 m²  

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5728/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 2 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5728/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 41 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5729/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 15 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5729/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 64 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5730, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1360 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5731/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 317 m² 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5731/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 316 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5731/3, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 320 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5731/4, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 316 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5732/101, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 5 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5732/201, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 20 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5732/102, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 6 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5732/202, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 19 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5732/103, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 6 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5732/203, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 19 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5732/104, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 6 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5732/204, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 19 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5733/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 19 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5733/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 114 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5734, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1237 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5735, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1227 m²  

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5736/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 9 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5736/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 146 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5737, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 205 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5738, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1144 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5739, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 971 m² 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5740, druh pozemku ovocný sad vo výmere 205 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5741, druh pozemku ovocný sad vo výmere 126 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5742, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 486 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5743, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 504 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5744, druh pozemku ovocný sad vo výmere 165 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5745, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 324 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5746, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 953 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5747, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 899 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5748, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 342 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5749, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 360 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5750, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1011 m²  

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5751, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1172 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5752, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 489 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5753, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 579 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5754, druh pozemku ovocný sad vo výmere 1226 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5755/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 280 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5755/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 363 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5755/3, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 363 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5755/4, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 363 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5756/1, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 133 m² 

 



11 

 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5756/2, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 176 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5756/3, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 176 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5756/4, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 176 m² 

- Pozemok registra E KN parcelné číslo 5757/100, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 61 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5757/200, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1569 m² 

 - Pozemok registra E KN parcelné číslo 5758, druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere 1942 m²  

v podiele 131/187 392, 

 

3. Predávajúci v 1. –4. rade predávajú, každí vo svojom príslušnom podiele v pomere k celku 

a kupujúci kupuje v príslušných podieloch do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť 

identifikovanú v Čl. I. bod 1. a 2.  tejto  kúpnej zmluvy. 

 

 

Čl. II. 

Kúpna cena a spôsob úhrady  

 

1. Kúpna cena nehnuteľnosti popísanej v Čl. I. bod 1. a 2. tejto  kúpnej zmluvy je stanovená 

dohodou predávajúcich v 1.- 4. rade a kupujúceho v súlade s uznesením Obecného 

zastupiteľstva vo Vinohradoch nad Váhom č.70/2020, č. 71/2020,č. 72/2020, 73/2020,  zo dňa   

08.12. 2020  a s uznesením  č. 64/2021, 65/2021, 66/2021, 67/2021    zo dňa 07.12.2021  za 

cenu 3,32 EUR/ m2 , slovom: tri eurá tridsaťdva centov  za meter štvorcový.  

 

2.  Kúpnu cenu zodpovedajúcu spoluvlastníckym podielom kupujúci uhradí   predávajúcim 

v 1. – 4. rade pri podpise kúpnej zmluvy nasledovne:  

 

a/ predávajúcemu v 1. rade sumu 1161,75 EUR, slovom: Jedentisícstošesťdesiatjeden eur    

    sedemdesiatpäť centov v hotovosti  

b/ predávajúcemu v 2. rade sumu 1161,75 EUR, slovom: Jedentisícstošesťdesiatjeden eur   

    sedemdesiatpäť centov , na číslo účtu SK02 0900 0000 0051 2243 1354, Slovenská sporiteľňa 

c/ predávajúcemu v 3. rade sumu  1161,75 EUR, slovom: Jedentisícstošesťdesiatjeden eur  

    sedemdesiatpäť centov,  na číslo účtu: SK43 6500 0000 0000 1293 2008, Poštová banka 

d/ predávajúcemu v 4. rade sumu  1161,75 EUR, slovom: Jedentisícstošesťdesiatjeden eur  

    sedemdesiatpäť centov , v hotovosti.  

  

 

 

 

Čl. III. 

Vyhlásenia a záväzky 

 

1. Predávajúci v 1. –4. rade vyhlasujú, že na predmetnej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, 

vecné ani iné právne povinnosti. 

 

2. Kupujúci vyhlasuje, že pozná stav prevádzanej nehnuteľnosti tak právny ako i stav 

v prírode a v tomto stave bez výhrad nehnuteľnosť kupuje. 
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Čl. IV.  

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností 

 

1. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej v Čl. I. bod 1. a 2.  tejto zmluvy prechádza na 

kupujúceho dňom  právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu v Galante, katastrálny 

odbor,  o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

 

2. Podľa tejto zmluvy sa vykoná vklad vlastníckeho práva k prevádzanej nehnuteľnosti na 

Okresnom úrade v Galante , katastrálny odbor.  

 

3. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na Okresnom úrade v Galante, 

katastrálny odbor, podá kupujúci   do 15 dní odo dňa podpisu  kúpnej zmluvy všetkými  

zmluvnými stranami. 

 

4. Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 

 

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 

 

2. Zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch, z ktorých po jednom dostane predávajúci a 

kupujúci a  dva rovnopisy pre účely vkladu.  

 

3. Táto zmluva podlieha zverejneniu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nadobúda platnosť dňom podpísania 

zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, určite 

a zrozumiteľne, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju 

podpisujú. 

 

 

vo Vinohradoch nad Váhom                                       

dňa   16. 12. 2021                                                         

 

 

         -podpísané 

 

                                                                                               Ing Eva Hanusová, starostka obce 

                                                                                          ........................................................ 

                                                                                                        za kupujúceho 

 

 

 



13 

 

 

 

Vinohrady nad Váhom , dňa  16.12. 2021   

 

    

 

                   - Podpísané- 

..................................................... 

            Oľga Lisická  

       predávajúci v 1. rade                                                       

  

  

 

 

 

 

Vinohrady nad Váhom , dňa  16.12.2021 

 

 

 

                     - podpísané-  

................................................... 

        Peter Lisický  

   predávajúci v 2. rade     

 

 

 

 

Vinohrady nad Váhom , dňa  17.12.2021 

    

 

              - podpísané -  

..................................................... 

            Miroslava Kapošová   

           predávajúci v 3. rade      

 

    

 

Vinohrady nad Váhom , dňa   20.12.2021    

 

             - podpísané-  

..................................................... 

            Igor Lisický   

       predávajúci v 4. rade                                                       
                                               

 

 


