
DOHODA
o ukončení nájmu majetku mesta Turzovka vymedzeného
Dodatkom č.3 k Zmluve o nájme zo dňa01. 05. 2010

Prenaiímatel': MEsTo TURZOVKA

Zastupené:.
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:

Sídlo:
Zastupená:.

lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
Zapisaná:.

JUDr. Ľubomírom Golisom, pľimátorom mesta
Stred č. l78,023 54 Tutzovka
003 1433 I

20Ż0553315
Prima banka Slovensko, a's., pob. Čađca
02046t7002/5600

(ďalej len,, prenaj ímateľ" )

Náiomca: T-services' s. r. o Tuľzovka

Jašíkova 17 8, Turzovka 0Ż3 54

Rudolfom Šobichom, konateľom spoločnosti
44228414

2022745868
VÚB, a.s., pob. Tuľzovka
2560310'153/0200

obchodný ľegister okľesného súdu Žilina, Oddiel: Sľo, vloŽka číslo:
506941L

(ďalej len ako ,,nójomca'')

CI. I.

Zmluvné strany sa d oh od l i nausporiadanivzájomných vzt'ahov azuvedeného
dôvodu uzatvárajű Dohodu o ukončení nájmu majetku mesta Turzovka
vymedzenéhoDodatkom č. 3 kZmluve onájme zo dňa 0l.05.2010 (ďalej len ako
,,Dohoda"), predmetom ktorého je prenájom Budovy MsÚ o.s. I78, vrátane technického
zhodnotenia: klientske centrum I. a II. časť v obstarávacej cene: 281.820,91 EUR

Zmluvné stľany sa dohodli na ukon č e n í nájmu majetku, ktory je pľedmetom
Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 30. 03. 2011 v ľozsahu prílohy č. 10 : Budovy vsÚ č.s.
178' vrátane technického zhodnotenia: klientske centrum I. a II. časť v obstarávacej cene:
281.820,9l EUR, ku dňu: 3I.l2.20I7.
Pozemok čast' paľcely C-KN č,. 16413- zastavané plochy a nádvoria _ ostáva aj naďalej
v nájme spoločnosti T- services' s.r.o Turzovka

cl. II.
1. Vrátenie majetku Budovy Mestského úradu v Tuľzovke v obstarávacej cene

281.820'91 EUR zprenájmu spol. T-services, s. r. o, Jašíkova l78,023 54 Turzovka,
bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tuľzovke č,. 166 _ 25llo _ 2OI7 na
zasadnutí día 25.10.2017 .

a



2. Budova Mestského úradu v Turzovke je vedená v evidencii majetku mesta. odpisy
majetku vykonávalo a viedlo vo svojom účtovníctvę mesto Turzovka.

3. Spoločnosť T- services, s.r.o Tuľzovka zabezpečovalo pľevádzku, údrŽbu budovy
aprenájom nebytových priestoľov v budove na zźlklad'e-Zmluvy onájme zo dřg_
0l.05.2010 ajej dodatku č. 3 v období od 0l . 04. z)tl ku dňu skončenia''á1*.'.'

4. Zmluvné strany sa zaväzujű uhľadiť všetky svoje záväzky a pohl'adávky za sIužby , ktoré
plynú z prenájmu Budovy MsÚ Tuľzovka'

5. Dňom prevzatia Budovy MsÚ Tuľzovka prechádzaju prźlva apovinností znájomcu na
mesto Turzovka, vrátane preváđzky, udržby a platieb za s|užby poskyované dodávatel'mi
energií.

6. Nájomca sa zavän$e, Źe pretiási zmenu odberatel'a elektrickej energie a tepla u dodávatelbv
služieb z T - services' s.r.o Turzovka na mesto Turzovka s účinnosťo,' oa ot.oi.zots.

čl. ur

1. Zmluvné strany po prečítaní Dohody o ukončení nájmu majetku mesta Tuľzovka
vymedzeného Dodatkom č. 3 k Zmluve o nájme zo dňaO1.05.2010 spoloěne vyhlasujú, Že
táto bola vyhotovená podľa ich slobodnej avážnej vôle, že jej obsah je dostatočne určitý
a ztozamiteľný, a Že okolnosti jej uzatvorenia sú pľosté bez akejkoľvek tiesne , ani za inak
nápadne nevýhodných podmienok.

2. ,'Dohoda" bola zúčastnenými zmluvnými stranami bez pľipomienok odsúhlasená,
štafutárni zástupcovia zmluvných strán sa zúčastnili jej hlasitého prečítania ana dôkaz
zbody o obsahu tejto ,,Dohody" pridávajú podpisy.

3. ostatné ustanovenia,,Zmluvy onájme zo dňa 01. 05. 2010 ajej Dodatku ě.3 zo dřla,,
30.03.2011 ostávajú bezo zmeny.

4. Táto ,,Dohoda" nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka.

5. Táto ,,Dohoda" je povinne zverejňovaná podľa $ 5a zákon a č,. ZIt/2OOO Z.z' o slobodnom
prístupe k informáciám ao Zmene a doplnení niektoých zákonov v zĺeni neskorších
predpisov.

ó. Táto ,'Dohoda" je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých po jeden obdrži každźt zo
zmluvných strán.

7. Prílohy: Zápisnica z odovzdania aptevzatia veci z prenájmu

V Turzovke, dňa .'.(.ľ:.!!.:.?.!r......

/

a: Za nźĄomcu:

Rudolf Šobich
konateľ T -services' s.r.o Turzovka

Zaprenajin,,y.,t
JUDľ. ĽuboÁĺr
Primátoľ rr1".tu

Golis
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Mesto TURZOVKA
Usek ekonomický a spľávy majetku mesta

V Turzovkę, dňa
(

...20l.ąNaše
p.ln

čís1o:

|..ĺzon ĺ.ł.1Ilzoll

Z d,P I S NI C A
z oĺlovzdania a prevzatia majetku mesta Turzovka

V zmysle uzatvorenej Dohody o ukončení nájmu majetku mesta uvedeného v Dodatku

č. 3 k Zm|uveo nájme zo día01. 05. ŻOIO , bola dňa ....'l.':./..'....2018 odovzđanáaprevzatá

Budova MsÚ e.s. l78 vTurzovke vobstaľávacej cene: 28I.8Ż0,9I EUR, vedená na LV č.

1341 okľesným úľadom Čadca, katastráln5rm odborom pre okres Čadca, obec Turzovka,

katastľálne űzemie Turzovka.

Budova MsÚ č.s. I78, vrátane technického zhodnotenia : klientske centrum I. a II. časť

v obstarávacej cene: 28l '820,91 EUR bola prenajatá nájomcovi: spoločnosti T- services, S.r.o

Turzovka, ĺČo: +ązz745868 na základe Dodatku č,. 3 lzavretého dňa 30.03.201 1 k Zmluve
o nájme zo dńa 01.05.2010.

Ý lil zamestnaĺec lcil úradu v Turzovke v zloŹeni'.

l/ JUDr. František Mľavec, vedúci úseku organizaěĺého, správneho a vnútoľnej správy
Meno, prie nisko, funkc ia

2l Mgr. Anna Hrtúsová, referent správy majetku mesta
Meno, prienisko, funkcia

3/ Mirosĺav Truchlý, referent
Meno a priezvisko

zaűč,astí n á j o m c u' ktoqým je :

spoločnosť T - services ' 
s.r.o' so sídlom: Jašíkova 178,O23 54 Tuľzovka, ĺČo ąązz145868,

v zastúpení: p. Rudolfom Šobichom _ konateľom,

ti /
bola dňa .'.../,:..!.'..'...... 2Or8 fyzicky odovzdaná aptevzatá Budova MsU Turzovka abol
vykonaný odpis eneľgií na príslušných meračoch:

POPIS technického nebytovÝch pľiestoľov :

Popis technického stavu budovy MsÚ Tuľzovka čs. 178 bol porovnávaný s technickým stavom

v čäse jeho prevzatia od prenajímateľa: Mesta Turzovka, lČo: oo 3I4 331 a bolo zistené, že

technický stav budovy zodpovedá stavu v akom ju pľevzal s prihliadnutím na obvyklé

opotrebenie.



ENERGIE - stavy meracích zariadeníz ,
1 / Elektrická energia - elektrome, e.'.......'!ł''{" "'

Stav: ..........

2/ Vodomeru - vodomer c.
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UZNESENIE č.: 166 -Ż5ll0 -Ż011

MESTSKÉ ZAS'I'U PITEĽSTVo v TURZoVKE

bez pľiponrĺenok

Ćelkový počęt poslancov Mestskćlro zastupitcl'stva v Turzovkęl l3

Prĺtomńt na hIasqvani: l3

Hlasovanie ZA: lo, ľĺrjoľ' Viera Belková' Mgr. Rastislav Bĺkajsa' JUDĺ' Mąr1in Biĺka' Maľián Chudej'

Ladislav Kaduľa, Ing, Stefai ŕońpĺn"ľ, lng' Jana Maińnová'

Ing' Maľtin Mravec' Paędpr' El*oi'o'u Nekoľancová' Ĺadislav šteiniger

Hlasovanię PRoTl: 0

í?ľ'tk,]1r[ľľ"T''":r. Radoslav Hruśka, Mgľ. Kamil Kobolka, Miľoslav Rejda

Pľim
JUDľ GOLIS

scHvAĽUJE
odňatie trchnutel,ného rrrajetku mestaTurzovka - Budovy Mestského uradu v Tuĺzovkę' Jašíkova

ě'súp. 178, v k.ú. Tuřzäĺi.''ápĺ-*"3 na;üti' riąr u ńodnoi", 281.820,9l € obstaľávacej ceny'

ktoľý tvtrrí pľílolru e. ió 
_oĹa"ł.u 

e. 3 *"i'"o*"jno dňa 39' ó'' zor r t Zmluve o nłĺimę zo dňa

0l.05.20I0, z náj nr u spoločnosti Ĺ*äi;;;' r,r.o,lusiŕoä'ił8' 023 54 Turztvka' Ilo:

ĄĄ228414, d o ľ, o á á u ńluvných.rni" ľ]i'ii iol'l. p"'"*"r. časi'paľcely C-KN ě' 164/3-

zast. plochy o nĺauoiĺä *,a"" ,i náďĺ.j "'"äĺ"* 'p"]"in"ui 
T'services' s'ľ'o Tuľzovka'

Podpísal aĺ" ...ł.-|.{!.:..?.!..! !"" ""'



Pľenajímatel':
Sídlo:

Zastúpené:

lČo:
DiČ:
Bankové spojenie:

DoDAToK č.3
k Zmluve o nájme zo dňa 01' 05' 2010

/ś663anósl,Občianskehozókonníkavzneníneskoľ,ííchpredpisovl

čt.l
Zmluvné stľany

Mesto Tuľzovka
.iašíkova l78. Tlrrzovka 023 54

lv1iroslavonr Re.jdom, pľimátoľom nresta

00314331
Ż02a5533l5
Dexia banka Slovensko, a.s., pob' Čadca

Číslo úětu: OŻ046170aŻl560a

Úauje k DPH: prenajiĺnateľ nie je platca DPII

(d'utej ten uktl " prenuj írnutel"' )

Nájomca :

Sídlo:

Zastťrpená:

IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:

Číslo účtu :

Zapisantr

'ľ - services' S.ľ'o.

Jašíkova l7 8, Turzovka 0Ż3 54

Ing' Lukášom Šulekom _ konateľom spoloěnosti

44Ż28414
Ż0ŻŻ745868
VÚB' a.s., pob. Turzovka

äT.1',"','1ľ:J:iľ:, okľesného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo
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50694|L
(d'alej ten ako ,,najomca")

Zmluvné strany sa dohođli na tomto dodatku:

Čl' II / Pľedmet zmluvy
- odst. č' z * aopíĺu o ,,pľílohu č. 10" zoŻ,namdlhodobého hmotného nlajetku

v k.ú. Tuľzovka, vedeného na liste vlastníctva mesta č' 1341:

a) budovu męstskélro úradu, Jašíkova ě' súp' l78; 
7 . f --^ł^-.L^ _-í.1rlĺ

b) časť paľcele C-KN ć,. !6413,odčlenenri GP, naktorej sa nachátdzastavba prístupove';

komunikácie na autobusovú zastávku TESCO-KIK o výmeľe IŻ63 m2 a chodník

o výmere Ż30 mŻ za úěelom pľcvádzky, ridržby a ekonomického uŽívania pozenrku a

nebytových priestorov'



Čl.v ĺ Výška a splatnost' nájomného
- odst. l / sa mení :

Výška nájomnélro je uľčená dohodou zmluvných stľán v súlade s platnými právnymi
normami tak, że nájomca je povimý platit'pľenajímatel'ovi za celý pľedmet nájmu:
520 EUR vrĺĺtane DPH (433,30 IłUR + 8ó,70 EUR 20% DPH) ľĺlčne.

Mestské zastupitel'stvo v T'urzovke tento dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zo dňa
0l'05.2010 schválilo Uznesením č.1, l20l1 zo dlia a2.a3.2O1l, čast'A, bod č' 3l. v zmysle
Zákona o majetku obcí č. l38lL99l Zb., t 9a, ods.9, písnr. c .

Zmluvné stľany po prcčítanĺ dodatku č' 3 kzmluve onájrrre zo dřn 01'05.2010
spoločne vyhlasujú, Že tento bol vylrotovený podl'a ich slobodnej avćlżnej vöIe, Žejeho obsah
je dostatočlre určitý a zrozuĺniteI'ný, a Že okolnostijeho uzatvorenia sú prosté bez akejkol'vek
tiesne' ani za inak nápadne nevýhodných pođmienok.

Dodatok č.3 k Zmluve onájnre zo dťla 01.05'2010 bol zúčastnenými zmluvnými
stľąnami bez pripomienok odsúhlasený, štatutárni zástupcovia zmluvných stľán sa zúčastnili
jeho hlasitého pľečítania a na clôkaz zhody o obsahu tohto dodatku k Zmiuve o nájme
priclávajú podpisy.

Neoddeliteľnou súěast'ou dodatku č. 3 k Zmluve o nájlrre zo dňa 0l'05.2010 je príloha
č' 10ĺZoznam dlhodobélro hrrrotného majetku'

ostatné ustatrovenia ,,Z.nt\uvy o nájme ,' ostávajú bezo z.lneny.
Tento doclatok č' 3 k Zmluve o nájme zo dtia 0l'05.2010 nadobúda platnosť dňom

jeho podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnost' dňom nasledujúcim po cJni jelro
zveľejnenia na webovolĺ sídle nresta Turzovka'

Tento Doclatok č' 3 k zmluve je povinne zveľejňovaný pođl'a $ 5a zĺákona č. Ż1ll200a
Z'z, o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o Zmene a cĺoplnení niektorých zákonov v znęní
neskorších pľedpisov'

Dodatok č. 3 kZmluve onájme Zo dňa 01'05.2010 je vyhotovený vštyroch
identických exemplároch, z ktorých po dva obdľŽí każđä zo znIwnýclr strán a tvoľí jej
neoddeliteľnú sr'tčast'.

V Tuľzovke, dňa .'.{.ł:' .Ý',..{.:.!!-'..'

..r ' I i' :; l;'';r r :,

.),. -.ta

-'_)

Zaprenajímatel'a:

Miľoslav lłejda - primátor
Za niíjomcu:
Ing' Lukáš Šulek - konatel'spolcst{l



prĺloha

Príloha č. ,lo k dodatku ě' 3

Zoznam nehnutel'nostĺ, DHM' DDHM

druh

ilrventár. ěĺslo i!|íz"gy 1nai'ejku..

'1,28,1783,
1844

'Budova 
MsÚ e.s.ĺz8

(v tom technické
:;hod.:klientské-

i.ę$ľv. l,ą !! c9sť)

i

!

2Ż29 c-KN ö. 164/3 M

ř

I

Stľana ĺ.

rc
l!r vi



-

/vĺĺslo,.
023 5ą
z5

z uznesenia Mestského
VÝPls
stva v Turzovke, konaného dňa 2.3.Ż01lzastupiteľ

UZNESENIE Č. 1/2011

MEsTsKn złsľuPITEI-]sTvo

N sCHvAĽUJE

jl'Dĺłdatok č' 3 k Zlnlttr'e o rlájme zo cĺĺja Ül' 0_5. 20l(} uzatvorenťl meclzi pľenajíľnatel.onr: hiĺeston.l1'uľzovka, Jašílĺova l7s. 023 54 '|'trrzovka 
' iČo: 00 314 

'a 

i ako vlasttríko'nr njrnutelłéhĺl maietku:bLrdovy nestskćho ĺu:acĺu. Jašíkcrva č. silp' l78. k.ťr. Tuľzorĺka veclerrej na ĹV č. l34l a čast, paľcele C-KN č' 164/:]' nclčlelrcnťi GP' vk.ťl. 'fur]zovka. r'edenit na LV č' l34l, na ktoľej sa ĺraclrádz-a stavŁrapľistupctr'ej koll-lunikácie na artttlbttstłrĺrl zasiĺłvku TESCo-KIK o výmere 1263 m2 a chodníkovýmeľe 23a m2 aná_jonlcolu: spol' T-seľvices; s.ľ.o. s0 sícllonr JašíkĹva lzs.bzr s+ T'uľzovka'IĆo: 442Ż8414 zacelru nájnrrr stanovenú cĺohodu vo qiške:ľ đq,go trUR vrátalre DPFĺ1 ľok. v znrysle$9a.ods'9,písm.c/zźlkonaé.t38l199lZb'omąieii-ffis"ĺcnpľedpisov.ako
prípad za łiodný osobitného zreteľa zdôvodu - r,eĘnoptosp*sný ;č;l' zekorlomickélroahospodárneišieho vyuŽitia uvedeného nehnuteliréłrn olujeiku, podl'a pľedloženćhtr nátľhu vľátanepľílohy bez pripomienok.

Primátoľ mesta
Miľoslav REJDA

\



ľ nlĺĺ h'; łOl)PlS SPOTREBY BI,EKTRICKE.I ENERGIE ku d u zmeny odberatel'a - Mesto Turzovka
ao spoločnosti T - servicés' s. r' o., Jašíkova L78, o23 54 Turzovka _ na Mesto Turzovka, Stred 178, o23 s4 Turzovka

odberné miesta elektrickej energie k u d u: .... !i /ł llĺł
)1,,,.

I

Ą

)

tlĺlbł'ĺllP mleĺto kod tlC

.,4/SS7 t O1.749000M

ćl5lo oM

71.OL7 49

ćlllo elektromeÍu

15587487

Ílá'ov oM

MsU - TVT, sadzba C3

stav elektÍom ra v kWh

4 Ĺ ą1;łL

dátum odprsu

!ł.// /ŕ

poznátnka

'41SS 72 14 152000D

.) 415S 72 14 1530008

121'Ą1'52
|Ą} 4Ą) () Ĺ/ 8060083 oÚ auoovł, R. ]ašíka 178/MoP 5W, sadzba C2 714ą / 13 // 'iľ./

72141.53 1775433 MsU - fin' od., R. Jašíka I78/l,AoP TX, sadzba C2 4ĺ,,'4 q, í ,l4 'i^' ił
72L415Ą r4958255 MsU _ fotograf, R.Jašíka 178/MoP UY, sadzba Cl 0lĺ ł 30 'ii ił 11

ŕlĺ^

72742 44 778771,3 MsU Kubušova, Tka ].78, sadzba C2 l)tľC

,Ą Zss72.L4154ooo3

,Ąlss]2L42440002

L,
OrlPis <Oo1r"Ot energie vykonal: Menoapriezvisko: /e'łx łł ĺs podpis:

/a uĺ.asti poveren ch zam stnancov za mesto Turzovka

l\/r,y11, a priezvisko

'',ł łl,łł łlnĺĺľl,1 /t

1_ä ućasti spoločností T_services, s.r.o Turzovka

l\,4Pn() a priezvisko ,'łn'k fr /tl ť,ł(,fltłt ŕ



r?t
odpočty energií

Dátum odpočtu Stav kalorimetra UK

Mestský úrad Turzovka

Stav vodomeru Stav hlavného

SV na ohrev TV vodomeru vstup

Čerpadlá
spotreba el.

energie

49406528,905 59Ż4 32LZ2.7.20L8

Spracoval: Miroslav Truchlý



odpočty energĺí KaSS Turzovka

Dátum odpočtu Stav kalorimetra TV
Stav vodomeru
SV na ohrev TV

Stav

kalorĺmetra UK

miestnosť Hroš

2.L.20L8 8,Ż29 4977 370,9

Spracoval: Miroslav Truchlý
I

ž
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57,012 369.0't2 312.017.487,069,6104.7167,61.1.1862,91.12.178
69.09 090,09 021,021,2351,2330,074,9156,71.1.1881,B1.12.177
40,06 4'ĺ9'06 379,012.050,838,858,91 í 18.6í '1.1 81 059,71.12.17b
20,07 454.07 434.06,1277,6271.560,8131.1í.1.1 870,31.12.175
64,012735,012 671,019,792,372,672,4154,61.1.1882,21.12.174
29,02 817,027BB,O8,532,824.332,6492,61.1.18460.01.12.17317
21.07 851,07 830,06,224.718,533,778,21.1.1844,51.12"173't6
19,06 012,05 993.04,421,817.436,690,61.1.1 B54,01.12.17315
27.04 361,04 334,08.743.234,538.4I 15,01.1.1876,61.12.17314
22.0I306,08284,06,625,819,237.780,51.1.1842,81.12.17313
20,05 494,05 474,06.2130,0123,838,793.31.1.1854,61.12.17312
16,0I678.08 662,04,927,923.049,0'ĺ00' 11.1.1851,11.12.17311
61,013 954,013 893,0't8,397,579,298,8218,61.1.1 I1 19,81.12.173

116,025 852,025736,035,4555,8520,475,6753,11.1.18677,51.12.17272
116,022 868,022752,034,7642,6607,9124,6804,'ĺ't.1.18679,51.12.1720
35.05 626,05 591,010,939,929,056,5117,31.1.1 860,81.12.172

0,059,5416,11.'ĺ.1B356,61.12.17196
120,027 960.027 840.036,41 358"ĺ1321,7't01,4778,21.1.'ĺ8676,81"12,1719
120,023116.022996,036,6130.593,9155,5823,61.1.18668,11.12.1718
3611294.011258.011,1157,6146,544.5502,01.1.18457,51.12.1717
7511292.011 217,022,2807,6785,481,6154.71.'ĺ.í 873,11.12.17'ĺ6
7016 287,016 217.020,4194,8174.4104,6702,6'ĺ.1.18598,01.12.1715
6615 61 1,015 545,021.1896,7875,678.4629,41.1.18551,01.12.1714
49,015 254.015 205,014,8595,8581,051.4143,01.1.1891,61.12.1713/DOS
67,0'ĺ8 015'017 948,020,4576,4556.0111,2692,7í.'ĺ.1 8581,51.12.1713
69,018 914,01B 845,021,9596,4574,572,4592,21.1.18519,81.12.1712
6'ĺ,0'ĺ8 293'018 232,018,8494.3475,588.6629.71.1.18541.11.12.1711
63,07 099,07 036,018.975,5s6.683,9675,71.1.18591,81.',tz.1710
83,011461.011378,025,7855,0829,395.8880,01.1.18784,21.12.171

spotrebastavpoč. stavspotrebastavpoč. stavspotrebaNemeranékonc. stavdátumpoč. stavdátumOs blok
TUVTUVUK

odberné miesto s VvGJ
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I 1.12.17 386,6 1.1.1 B 470,6 84,0 258.4 279.0 20.6 9155,0 I220,0 65,0

Jednota SD 1.12.17 102,4 1 1 1 I 256,8 154,4

MiŽenko 1.12.17 0 1 1.1.18 0,3 0,2

Koruna s.r.o. 1.12.',17 4,1 1.1.1 8 4,6 2,0

Kult ra 1.12.17 220,9 1.1.18 370.9 150,0 5.7 8,2 2,5 4 974,0 4 977.0 3.0

Mestsk'Í urad 1.12.17 312,8 1.1.18 528,9 216,1 0,0 0.0 0.0 5922,0 5 924,0 / 2,0

Materská škola 1.12.17 790,1 1.1.18 900,3 110,2 178,2 199,8 21,6 11 747,0 11776,0 29,0

poliklinika 1.12.17 314,9 í.1.'ĺ8 532,7 217,8 64,0 68,0 4,0 219,0 232,O 13,0

polyfun. objekt 1.12.17 70,9 1.1.18 117,9 47,0

dom 43 1.12.17 1 507,5 1-1.18 1 578,9 71,4

dom 566 '1.12.17 364,8 1.1.1 B 415,4 50,6 99,0 103.3 4,3 17.O 31,0 14,0

Gymnázium 1.12.17 35 7 1.1.1 I 35,7 0,0

ZŠ Bukovina 1.1 2. 1 7 8 644,4 1.1.18 8982,7 338,3

TDF 1.12.17 1.1.18 0,0

Michnicová 1.12.17 13,9 1.1.18 15,2 1,3

Pošta 31'ĺ 1.12.17 33,3 1.'ĺ.18 59,2 25,9 o,2 47,5 48,0 0,5

Staník 311 1.12.'17 0,1 1 .1.18 0,8 0,6350 2,3

1.11.17 1.1.18 23,1 5,3 íB'0VYSADO 62,4 68,8 6,4100 5,4 6,9 81,0 99,0
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