
Pred

Kupujúci:
Meno a priezvisko
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:

KUPNA ZľILUVA
vzaÍvoreĺápodl'a ustanovenia $ 588 a nasl' zák'č'40ll964Z.z. občiaĺsky zákonník

v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,Zmluva")
pod č. E_49l2021_AH

Clánok I.
Zmluvné stľany

ávajúci:
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: 023 54 Turzovka, Stred č.l78, Slovenská republika
tČo: 00314331 DIČ 2020553315
Zastipený: JUDr. Ľubomíľom GOLISOM, primátorom mesta
oprávnený k podpisu zmluvy:

JUDr. Ľubomír GoLIs' primátoľ mesta
opľávnený rokovať vo veciach predmetu zmllvy:

Mgľ. Anna Hrtúsová, referent správy majetku mesta
Konrakt: 04114209321

Adresa doručovania: Mesto Turzovka, Stred 178,023 54 Tuľzovka, SR
Bankové spojenie : PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.'
Číslo účtu : 020461700215600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
Mesto nie je platcom DPH.

(d'alej len ako ,,pľedavajúci")

a

Číslo oP:
Štátna príslušnosť:
Bankové spojenie/IBAN
Adresa doručovania:

Anna Husáková, ľod. Viľcová
20.07 .1943, Rodné éislo: 4357 20 17 65
Jána Kollára 2665126, U Hluška, O22 oI Čadca,
Slovenská republika
sL326634
občan Slovenskej republiky
sK06 6500 0000 0000 9474 7227
Jána Kollára 2665126, U Hluška, o22 oI Čadca,
Slovenská republika

(d'alej len ako ,,kupujúci")

/Predávajúci a Kupujítci ďalej iba ,,Zmluvné strany"/

Zmluvne stľany uzatvárajú podl'a ust. $ 588 a násl. zákona č,. 4011964 Zb. _ obč:iansky zákonník,
v zneni neskorších doplnkov a noviel, Kúpnu zmluvu o pľevode vlastníctva k nehnutel'nosti (d'alej
v texte len,,Kúpna zmluva") , za týcllto dohodnutých podmienok:

článok II.
Pľeambula

2.1 Pľehlásenia Pľedávajúceho k Pľedmetu kúpy.
2.1.1
Pľedávajúci je výlučným vlastníkom pozemku, paľcely c_KN č. 3/1_ druh pozemku'' zastavaná
plocha a nádvorie o ýmere 369l m2 v podiele l/l, v lai Turzovka, ktoý je zapisaný na LV č. 1341,
v Katastri nehnutelhostí evidovaný okresným úradom Čadca, Katastrálnym odborom, pre okľes:
Čadca, obec: Turzovka, katastrálne územie: Turzovka.

1

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček



2.1.2
Geometrickým plánom č.3ol2o2l zo dťla 27'04.202I, ktoý vyhotovila GEoDEZIA Cadca' s.r'o.'

Ing. Jana Fuljerová, tČo: +o 264 76I, so sídlom Vyšný koniec 216, O23 54 Turzovka, úradne overil
okresný úrad Čadca, katastrálny odbor, dňa 18.06.202l Ing. Terezia Targošová, pod č. 699/2021

(ďalej len ,,GPoo) sa od pozemku - parcely C-KN č,. 3l1 odčlenila časť pozemku, čím vznikla
novovytvoľená paľcela: C-KN č.3ĺ7 _ dľuh pozemku: zastavaná plocha a nádvoľie o výmeľe 195

m2. Geometrický plán je neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy.
2.r.3
Pľedávajúci touto zmluvou pľedáva kupujúcemu do ýlučného vlastníctva nehnutelhosť, pozemok,

novovytvoľenú parcelu C-KN č..3l7 _ dľuh pozemku: zastavaná plocha a nádvoľie o výmere 195

m2, v celosti, vytvorenú ,,GP č. 3Ol2O27*, oddelením od parcely C-KN č,. 3lt- druh pozemku:

zastavaná plocha a nádvorie o ýmere 369I fi2 v podiele l/1, ktoý je zapisaný vna LV č..|34I,
v Katastri nehnutelhosti vedený okresným úradom Čadca, Katastľálnym odborom, pľe okľes: Cadca,

obec: Turzovka' katastrálne uzemie: Turzovka a zavazuje sa previesť na kupujúceho vlastnícke právo

k nemu.
2.1.4
Pľedávajúci pľehlasuje, že predmet prevodu špeciťrkovaný Č|. z.I, ods. 2.1.3) Kúpnej zm|uvy

predáva vsĺtäde sust. $9a ' ods'8, písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č.138/1991 Zb.

ó majetku obcí, v zneni neskorších doplnkov a noviel, ako dôvod hodný osobitného zretel'a, |ďoý
schválilo Mestské Zastupitel'Stvo Mesta Turzovka, Uznesením 113 - I4lI0 _ 202I na svojom

zasadnutí konanom dŕn l4.l}.202| (zámer) a Uznesením é' 146 - 16112 -2021' na svojom zasadnuÍí

konanom dňa 16.12.202I.
2.1.5
Pľedávajúci vyhlasuje, že k Predmetu lnípy neviaznu žiadne dlhy, zá|oŽné práva a vecné bremená a

preh]asuje, že nie sú mu známe ani iné práva v pľospech tretích osôb, ktoré by obmedzovali jeho

äĺspoziene právo s nehnutel'nosťou nakladať, prehlasuje, Že prevádzaná nehnutelhosť je spôsobilá na

riaáne uŽívanie za účelom jej podstaty. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že jeho vlastnícke právo

k prevádzanej nehnutelhosti nie je obmedzené žiadnym zmluvným vďahom alebo písomnou, či
ús1nou dohodou s treťou osobou, lÍorá by mohla ovplyvniť výkon jeho vlastníckych práv

Predávajúceho ktejto nehnutelhosti, jej budúcu držbu auživaĺie alebo pľevod vlastníckeho pľáva

kpreváázanej nehnutelhosti, alebo by mohla inak nepriaznivo ovplyvniť (znemoŽniť, spomaliť,

skomplikovaŕ a pod.) realizácíu prevodu vlastníckeho práva v zmysle tejto zmluvy v prospech

KupuJúceho , aŽéprevádzaná nehnutel'nosť nemážiadne skrýé vady. Pľedmet kupy nie je predmetom

sĺdnerro Sporu' alebo iného konania, ktoré by mohlo viesť k spochybneniu vlastníckeho práva

Predávajúceho k tejto nehnutel'nosti.
2.r.6
Predávajúci vyhlasu je, že súhlasí so zápisom a zákresom geometrického plánu č- 30l2o21

vyhotováného dňa 27 .04.2O2I, bližšie špecifikovaného v bode 2' 1.2 tohto článku do katastra

nehnuteľnosti'

2.2 Pľehlásenie Kupujúceho.
2.2.1
Kupujúci je fyzickou osobou, ktorej prejav vôle smeruje nadobudnúť nehnutel'nosť uvádzanú v Č1.

z.r, äas.-2.I-.3) Kúpnej zmluvy od Predávajúceho, vyhlasuje, že sa s predmetom kupy oboznámil

poál'u aktuálneho lisiu vlastníctva, osobnou prehliadkou a pľedmet kupy kupuje za podmienok

stanovených touto Zmluvou do svojho výlučného vlastníctva.
2.2.2
Kupujúca stľana prehlasuje, Že je fyzickou osobou, ktorá predmet kupy kupuje za účelom

*u;"ikorroprávneĹo usporiadania vlastníctva k pozemku, ktoľý uŽivabezprávĺeho titulu.
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2.2.3
Kupujúci prehlasuje' že na vlastné náklady dal vypľacovat' geometrický plán č. 30l202I zo
dňa 27 '04.202l,ktorý vyhotovila GE)DÉ]ZIA Čadca, s.r.o., Ing. Jana Fuljerová, IČo: 46 264 76I,
so sídlom Vyšný koniec 216, O23 54 Turzovka, úľadne overil Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor,
dňa 18.06.2021 Ing. Terezia Taľgošová, pod č. 6991202l aznalecký posudok č.90lz02l vyhotovený
dňa 23.07 .2021 znaIcom Ing. Vladimírom Kubincom, Makov 65, 023 56 Makov.

Clánok III.
Účel zmluvy

3.1
Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnutel'nosti špecifikovanej v Čl.
2.1' ods.2.1.3) Kúpnejzmluvy, vtamuvedenomrozsahu zPredŕxajucehonaKupujúceho.

článok IV.
Pľedmet zmluvy - Pľejav vôle zmluvných stľán

4.1
Pľedávajúci. t:ŕmto odplatne predáva Kupujúcemu nehnutelhosť _ Predmet kupy a to:
pozemok, novovytvoľenú paľcelu: C-KN č. 3l7 - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoľie
o výmere I95 m2, vo velkosti podielu l/1 k celku; vývorenú ,,GP č.30l202I", I<torá vznikla
oddelením od parcely C-KN č. 3/1 - druh pozemku'. zastavaná plocha a nádvorie o celkovej ýmere
3691 rn2 v podiele IlI, kÍoý je zapísaný vna LV č' 1341, vKatastri nehnutelhostí evidovaný
okresným úradom Čadca, Katastrálnym odborom, pľe okres: Čadca, obec: Turzovka' katastrálne
územie: Turzovka /d'alej v texte len ,,Pľedmet kúpy"/ a Kupuiúci od Predávaiúceho odplatne
kupuie Pľedmet kúpy v celosti do svojho výlučného vlastníctva v podiele lĺ|, za podmienok
stanovených touto Zmluvou.
4.2
Vlastnícke právo k Predmetu prevodu nadobudne Kupujúci na základe vkladu vlastníckeho práva do
katastľa nehnutelhostí, dňom nadobudnutia pľávoplatnosti Rozhodnutia okľesného úradu Čadca,
Katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva k Pľedmetu prevodu v prospech Kupujúceho.

článok V.
Popis a rozloha Pľedmetu prevodu

5.1
Nehnutel'nost', pozemok" novowtvoľená paľcela C-KN č. 3/7 - druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie o ýmere l95 Ín2, vo vel'kosti podielu 1/l k celku; bližšie špecifikovaná v čl. IV, ods. 4.1)
Kúpnej zm|uvy, sa nachádza za budovou mestského úradu a domu kultúry v Turzovke' pri miestnej
trafostanici a parkovisku, pred požiarnou zbrojnicou, v centre mesta. LeŽí pi ľodinnom dome č.s.
18ó, ktoý |eži na pozemku C-KN č. 418.' Časť pozemku je dlhodobo historicky ohradená oplotením
spolu s domom' Ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k pozemku, ktorý je uživaný
bezpráxneho titulu' 

článok VI
Kúpna cena a platobné podmienky

6.1
Kúpnu cenlJ Za nehnutelhosť ako celok (Pľedmet kupy podlä Čl.4, ods.4.l Zmllvy) schválilo Mestské
zastupiteľstvo Mesta Turzovka' Uznesením 113 I4lI0 _ 202I na svojom zasadnutí konanom dňa
I4.I0.202I (zámer) a Uznesením č. 146 - 16112 -202I na svojom zasadnutí konanom dŤn 16.|2.202|.
6.2
Kúpna cena Za nehnutelhosť ako celok (Predmet kupy podl'a Čl.4, ods.4.l Zmhlvy) je uľčená vo
výške: 3 334'50 euľ, slovom: Tritisíc tľistotridsat'štyľi eur a pät'desiat centov, čo pľedstavuje
kúpnu cenu za pozemok celkom o výmeľe: l95 m2. Jednotková kúpna cena za m2 pozemku
pľedstavuje sumu: 17,10 €lm2 pozemku.
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2.2.3
Kupujúci prehlasuje, že na vlastné náklady dal vypracovať geometrický plán č. 30l202I zo
dňa 27.04.2021,ktorý vyhotovila GEODEZIA Čadca, s.r.o., Ing. Jana Fuljerová, IČo: 46 264 76l,
so sídlom Vyšný koniec 2|6, O23 54 Turzovka, úradne overil okresný úrad Čadca' katastrálny odbor,
dňa 18.06.202l Ing' Terézia Targošová, pod č. 6991202I azĺalecký posudok č.90l202I vyhotovený
dňa23.07.202I znalcom Ing. Vladimírom Kubincom, Makov 65,023 56 Makov.

Clánok III.
Účel zmluvy

3.1
Predmetom tejto Zmluvy je odplatný pľevod vlastníckeho práva k nehnutelhosti špecifikovanej v Čl.
2.1, ods' 2' 1 '3) Kúpnej zmluvy, v tam uvedenom rozsahu zPredávajiceho na Kupujúceho.

článok IV.
Pľedmet zmluvy - Pľejav vôle zmluvných stľán

4.r
Predávaiúci. týmto odplatne predáva Kupujúcemu nehnutel'nosť - Pľedmet kupy a to:
pozemok, novovytvoľenú paľcelu: C-I(N č. 3ĺ7 - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o ýmere I95 m2, vo vel'kosti podielu l/1 k celku; vývorenú ,,GP č.30/202I", Iďorá vznikla
oddelením od paľcely C-KN č. 3/1 - druh pozemku'. zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
369I m2 v podiele 1/1, ktoý je zapisaný vna LV č. l34l, vKatastri nehnutelhostí evidovaný
okľesným úradom Čadca, Katastrálnym odborom, pre okres: Čadca, obec: Turzovka, katastrálne
územie: Turzovka /d'alej v texte len ,,Pľedmet kúpyo'/ a Kunuiúci od Pľedávaiúceho odplatne
kupuie Pľedmet kúpy v celosti do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1ll, za podmienok
stanovených touto Zmluvou.
4.2
Vlastnícke právo k Predmetu prevodu nadobudne Kupujúci na záÝJade vkladu vlastníckeho práva do
katastra nehnutelhostí, dňom nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia okresného úradu Čadca,
Katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva k Predmetu prevodu v prospech Kupujúceho.

článot< v.
Popis a rozloha Pľedmetu pľevodu

5.1
Nehnutel'nost'' pozemok. novowtvoľ _ druh pozemku: zastavanä plocha
a nádvorie o ýmere 795 m2, vo velkosti podielu 1/1 k celku; bližšie špecifikovaná v čl. IV, ods. 4.1)
Kúpnej zmluvy' sa nachádza za budovou mestského úradu a domu kultúry v Turzovke, pri miestnej
trafostanici a parkovisku, pred požiarnou zbrojnicou, v centre mesta. Leží pi rodinnom dome č.s.
l8ó, ktoý Ieží na pozemku C-KN č. 418.. Časť pozemku je dlhodobo historicky ohľadená oplotením
spolu s domom. Ide o majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k pozemku' ktoľý je uživaný
bez právneho titulu' 

Článok VI
Kúpna cena a platobné podmienky

6.1
Kúpnu cenu Za nehnutelhosť ako celok (Predmet kupy podlä Čl.4, ods.4.I Zmluvy) schválilo Mestské
Zastupitel'stvo Mesta Turzovka' Uznesením l13 l4lI0 - 202I na svojom zasadnutí konanom dňa
|4.I0.202I (zámer) a Uznesením é. 146 - 16112 -2O2I na svojom zasadnutí konanom dŤn 16'12.202I.
6.2
Kúpna cena za nehnutel'nosť ako celok (Predmet kúpy podl'a Čl.4, ods'4.1 Zmluvy) je určená vo
ýške: 3 334,50 euľ, slovom: Tľitisíc tľistotľidsatštyľi euľ a pät'desiat centov, čo pľedstavuje
kúpnu cenu za pozemok celkom o výmeľe: l95 m2. Jednotková kúpna cena za m2 pozemku
predstavuje sumu: 17,l0 €/m2 pozemku.
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6.3
Kupujúci sazaväzujeuhĺadiť náklady spojené s vkladom do katastra nehnutelhostí a s vypľacovaním

r."ŕ"é: zmluvy. Tiéto náklady predstawjú sumu celkom: 73 EUR, ktoré pozostávaji zo správneho

poprutr.u zavk|addo katastra nehnutel'ností v sume 66,- EUR a z poplatku zapracovné úkony spojené

s vyhotovením kupnej zmluvy v sume 7,- EUR .

6.4
Kupujúci sa podpisom tejto zmluvy zavázuje uhľadiť Predávajúcemu kupnu cenlJ za pozemok v sume

s sllĺ,so EUŔ a náklady spojené s vkladom do katastra nehnutelhosti, s rĺypracovaním kupnej zmluvy

ktoré činia spolu sumu: 73,_ EUR, na zák|ade faktúry vystavenej predávajúcim v sume celkom:

3 407'50 EUR' so splatnostoou 14 dní odo dňa jej vystavenia.
6.s
Kúpna cena Sa považuje za zap|ateĺijej pripísaním na účet Pľedávajúceho uvedený " 

Čt. I.; Kúpnej

,-irr'y Kupujúcim' fo*ou bezhotovostného platobného styku, a to najneskôr v deň splatnosti

vystavenej iaktúry. Predávajúci podá Návrh na zápis ZmeÍLy vlastníckeho pľáva v príslušnom Katastri

'rĹhrr.rt"l'_'tí 
po pripísaní Kúpnej ceny včas a ľiadne na účet predávajúceho, najneskôľ do 10

pľacovných dní'
6.6
Prevod predmetu kupy je realizovaný v súlade s $ 9a, ods. 8' písm' e) Zák' č.I381I99I Zb. o majetku

obcí v znení neskoršícň doplnkov a noviel, Štatúto- Mesta Tuľzovka a platných Zásad hospodárenía

s majetkom mesta Turzovka, upravujúci zmluvný prevod nehnutelhého majetku mesta.

6.7
Všeobecná hodnota pozemku je stanovená na zák|ade znaleckého posudku é. 90l202I, ktoý
vypracoval dťr-23.O7.2O2l zna|ec Ing. Vladimír Kubinec, Makov 65,023 56 Makov.

článok VII.
Odovzdani e a prev zltie nehnutel'ností

7.1
Kupujúci vyhlasuje, Žepoznáaktuálny stav predávanej nehnutel'ností a kupujeju v stave, v akom sa

nachádzaku dňu podpísania tejto zmluvy.
7.2
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k pľedmetu prevodu Rozhodnutím o návrhu na vklad

,rlastrríckeho práva vydané okľesným úradom Čadca' katastrálnym odborom azaplatelimhipnej ceny

za predmet prevodu na bankový účet predávajúceho' Právne účinky vkladu vlastníckeho pĺáva

u".riku;ú na záI<7ade právoplatného rozhodnutia ojeho povolení' Deň právoplatného rozhodnutia

o povjení vkladu vlasiníckého práva vprospech kupujúceho, je súčasne dňom odovzdania predmetu

krĺpy do uživania kupujúcemu' 
Článok VIII.

osobitné ustanovenia
8.1
Zm|uvné strany sa dohodli' že v pľípade nezaplatenia Kúpnej ceny včas a riadne podl'a č1. VI, ods.

6.4) tejto Zmblvy,je Kupujúci povinný zap|atĺť Predávajúcemu úrok z omeškania.

8.2
Nezaplatenie Kúpnej ceny podl'a Čt. vl.; včas a riadne je hrubým porušením zmluvnej povinnosti

Kupujúceho u ,ániaa opráv''enie Predávajúcemu odstúpiť od Kúpnej zmluvy. A to v prípade, ak

Pľďávajúci Kupujúceho po uplynutí lehoty nazaplatenie Kúpnej ceny včas a riadne písomne upozorní

na adreše uvádiaňej , ,ih|ur1tejto Kúpnej zmluvy a Kupujúci ani do 7 pracovných dní od prevzatia

Yýrvy Predávajúceho k splneniu si jeho zmluvnej povinnosti, povinnosť nesplní.

8.3
Zm1uvné strany sa dohodli, že ĺávrh na vklad vlastníckeho práva podá Pľedávajúci, a to do 10

pľacovných dní po pripísaní Kúpnej ceny včas a riadne na účet pľedávajúceho.

8.4
Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnutelhostí, kÍorá je predmetom prevodu' podá Predávajúci do

katastra nehnutelhostí ažpo iap|atenicelej Kúpnej ceny uvedenej (Č1. VI. Kúpnej zmluvy) a zaplateni

pľípadnej sankcie podl'a etenko vIĺl., ods. 8.1 ) Kúpnej zmluvy' Za zap|atenie Kúpnej ceny ako aj

iankcie, sa považuje deň ich pripísania na účet Predávajúceho.
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8.5
KupujúcipodpisomKúpnej zmluvy s plno m ocň u j e Pľedávajúceho,abyvzmysle $ 28 zákona
č. 16211995 Zb. o Katastri nehnutelhostí a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutelhostiam
(Katastľálny zákon) v zĺeni neskorších predpisov a noviel, požiadal okresný úrad Čadca, Katastrálny
odbor, o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostí k predmetu prevodu podl'a
Kúpnej zmIuvy.
8.ó
Kupujúci a Predávajúci sa dohodIi, že ak Kúpna zm|uva alebo Návrh na vklad vlastníckeho práva
budú obsahovať prípadné chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti, bez zby,točného
odkladu písomne vyhotovia Dodatok k tejto zmluve, alebo k Návĺhu na vklad vlastníckeho práva, aby
došlo k naplneniu vôle oboch zmluvných strán vyplývajucej z obsahu Kúpnej zmluvy.

Clánok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1
Zmluvné vzťahy v tejto zmluve neupľavené sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho
zákonrika, ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.
9.2
Táto zmluva je povinne zveľejňovaná pod|'a $ 5a zákona č. 2IIl2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov.
9.3
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Turzovka, www.turzovka.sk.
9.4
Kúpna zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktoých 2 exempláre budú predložené okresnému
úradu Cadca' Katastrálny odbor k návrhu na vklad vlastníckeho práva, l exemplár je určený pre
kupujúceho a 1 exemplárje určený pre Predávajúceho.
9.5
Súčasťou zmhxy ako jej prílohy sú:
- Uznesenie č. 113 - I4lI0 -202I MsZ v Turzovke zo dŕ'a 14.I0.202I
- Uznesenie č.146 _ 16112 -202I MsZ v Turzovke zo dťla |6'12.202I
- Výpis z listu vlastníctva č. 1341vývorený cezkatastrálny portál
- Informatívna kópia Z mapy vývorená cez katastrálny portál
- Kópia GP č.30l202I
9.6
Zmluvné strany vzájomne v y h l a s u j ú, žeich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená, zmluvu
uzatvorili na záHade ich slobodnej vôle, zm7uva nebola uzatvoľená v tiesni a iných napadne
neýhodných podmienok, zmluvu si prečítali' jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Turzovke, dňa

1U

r.J
z

.'!.1':?9.'lldňa

2 !/ďťcr;LJ
Pľedávajúci:
JUDr

Kupujúci:
Anna Husáková

5

L

Primátor
Golis
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UZ|{ESE'NIE č.: 1l3 _14/10 _ 202l

MESTSKE ZASTUPITEI]STVO V TURZOVKE

^l 
SCHVAĽUJE

1. TľvalĹr pľebytočnosť novovytvorenej parcely C-KN č' 3l1 - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmeľe l95
m2, ktorá vznikla oddelením od pozemku s parcelným číslom C-KN č. 3/l - dľuh pozemku: zastavaná plocha
anádvoľie zcelkovej výmeľy 369l''m2, zapísaný na liste vlastníctva č' l34l, vedený okresným úľadom čadca,
katastrálnym odboľom, pre okľes Čadca, obec Tuľzovka, katastrálne Územie Turzovka, vytvoiená Geometrickým
plánom č.3012021, vyhotovený dŤla27.04.202l, firmou GEODEZIA Č,qnca, s'ľ.o., Ing. Janou Fuljeľovou, úľaáne
oveľený dňa l8.06.202 l okĺesným úľadom Čadca, katastrálnym odborotn, Ing. Terézióu TaľgoŠovou pod číslonl
699/202l, z dôvodu, Že mesto pozomok nevyuŽívalo a nevyuŽĺva pľe poheby mesta, ked'Že sa nachádza z časti
v oplotenej záhrade pľi rodinnom dome čs. 186 v mestskej časti Stred a z časti ho tvoľĺ zelená plocha bezpľostľedlre
pľi ľodinnom dome.

2. Zámer nakladania s majetkom mesta Tuľzovka - odpredaj novovytvoľenej paľcely C_KN č. 3l7 * druh
pozemku: zasÍavaná plocha a nádvoľie o výmere l95 m2, ktoľá vznikla oddelením od pozernku s parcelným číslom C-
KN č.3/l *dľuh pozernku: zastav.aná ploclra anádvoľie zcelkovej výmery 3691 m2, zapísaný na liste vlastníctva č'
134 l' vedený okesným úľadom Čadca' katastľálnyn odboľom, pľe okľes Čadca, obec Turzovka, katastľálne územie
Turzovka, vytvorená Geometrickým plánom č.30l202l' vyhotovený dťn27.04'202t, fiľmou GEODEZIA ČnpcR,
s.ľ'o', Ing' Janou Fuljeľovou, úradne oveľený dňa 18'06.2021 okresným úradom Čadca, katastľálnym odborom, lng.
Teréziou Taľgošovou pod číslom 69912021, pľe kupujúcu :

Anna l-Iusáková, tľvale bytom. Jána Kolláľa 2665126, u llluŠka, O22 0l Čadca, v zmysle $ 9a) ods. 8, písm. e) Zá|<' č'
l38/l99l Zb. o rnajetku obcí v znení neskoršĺch predpisov ako pľípad hodný osobitneho zľetel'a' Za cenu určenú na
základe znaleckého posudku č.90/2021vyhotoveného dňa23.O7.202I zna|com: Ing. Vladimírom Kubincom, 023 56
Makov 65, v jednotkovej hodnote pozemku: l7,10 €lm2. Kúpna cena Za uvedený pozemok o výmere celkom l95 m2 je
v sume: 3334'50 €; za p pdqrenaki

- Kupujúci uhľadí kĹlprru cenu Za pozemok v Sulne: 3 334,50 € na účet predávajúceho bezhotovostrrým pľevodonr,
na základe laktúry vystavenej predávajúcirn po podpise kúpnej zrnluvy, so splatnosťou l4 dnĺ odo dňajej
vystavenia,

- Kupujúci uhradí správny poplatok zanáyrh na vklad vlastníckeho práva do katastľa nehnuteI'nosti vo výške
66'- €

- kupujúci tra vlastne náklady vyhotovil geometrický plán č. 3o/2o2l a znalecký posudok č' 9O/202l
- Pľedávajúci súhlasí so zápisom Geornetľického plárru č.3ol202l do katastľa nehnuteĺ'nosti.

Dôvod hodný osobitnóho z-ľc!9'!'ajE-sku!ač!asť, Že ide o pozemok, ktoľý je trvalo pľebytočný, mesto ho nevyuŽĺvalo
a nevyužíva pľe potľeby mesta, keďŽe sa nachádza z časti v oplotenej záhrade pľi rodinnom dome čs' l86 v mestskej
časti Stľed a z časti tvoľí zelená plocha bezprostľedne pľi ľodirurom dome' Ide o majetkovopľávne usporiadanie
vlastníctva k pozemku, ktoľý je dlhodobo uŽívaný bez pľávneho titulu.

bez pľipomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupiĺet'stva v Tuľzovke: 13
Prítomní na hlasovaní: 9
Hlasovanie ZA: 9 MUDľ. Jozef Bajcaľ, MUDľ. Viera Belková, JUDľ. Martin Biľka, Ing. Jozeťa Dlhopolčelĺová,

Marĺán Chudej, Ladislav Kaduľa, Ing. Jana Majtanová, Ing' Martin Mravec,
PaedDľ. Eleonóra Rudinská

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŽALI sa hlasovania: 0

Pľim
JUDľ. GOLIS

s

L

Pod 0.2021
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UZNESENIE č.: 146 _16lÍ2 _202I

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVO V TURZOVKE

N SCHVAI]UJE

1. o d pre daj novov}.tvoľerrej paľcelyC-KNč.3/7-dľuh pozemku: zastavanáplochaa nádvorieo výmere
195 m2, ktoľá vznikla oddelením od pozemku s paľcelrrým číslom C-KN č.3l| - dľulr pozemku: zastavaná

ploclra a nádvorie z celkovej výmery 369I m2, zapisaný na liste vlastníctva č.I34I, evidovaný okľesným
úradom Čadca, katastrálnym odboľom, pre okres Cadca, obec Turzovka, katastrálrre ťrzeĺnie Turzovka,
vývorená Geometrickym plenom č.30li02l,vyhotovený dťn27.04.2021, firmou GEODEZIA ČRDCA,
s.r.o., Ing. Janou Fuljeľovou, úradne overený dlia 18.06.2021 okresrrým úľadom Cadca, katastrálnym

odboľom' Irrg. Teréziou Taľgošovou
Anna Husáková. trvale bl'tom. Jána

pod číslom 69912021, pľe kupujÚrcu
lára 2665126. u Hluška. 022 01 Čadca. v zmysle $ 9a) ods. 8,

písm. e) ZŕIk. č. I38ll991r Zb. o majetku obcí v zneni neskorších predpisov ako prípad hodný osobitnélro

zretel'a,Zacenuuľčenú nazák\adezrraleckélroposudku č.9012021vyhotovenéhodria23.01'2021znalcom:
ing. Vladimíľorn Kubincom, 023 56 Makov 65, v jednotkovej lrodrrote pozemku: 1],I0 €lĺn2' Kúpna cena

uvedený pozemok o výmeľe celkom 195 m2 je v Sllme: 3 334,50 €; za podrnierrolĺ:

- KupujĹlci rrhradí kŕlptltl cellu Za pozemok V Sllme: 3 334,50 € na ťlčet predávajúceho

bezlrotovostnýrn pľevodom, na základe faktúry vystaverrej predávajúcim po podpise kúpnej

ztnltlvy, so splatnost'ou 14 dní odo dňa jej vystavenia,
- Kupujúci uhľadí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckelro pľáva do katastra rrelrnutel'nosti vo

výške 66,- € a poplatok Za Vypľacovanie zmluvy vo výške 7,- €
_ KLrpujúcinavlastnénákladyvyl-rotovil geornetľickýplánč.3012021azna|eckýposLrdokč.90l202I
- PľedávaiĹlcisúhlasí so zápisom Geornetľickélro plánu č.3012021 do katastra nelrnutel'rlosti.

Dôvod hodný osobitrrého zretel'a je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý je trvalo pľebýočný, mesto lro

ľrevyužívalo a nevyužíva pre potľeby mesta, ked'Že sa naclrádza z časti v oplotenej záhrade pri rodirrnom

donre čs. l86 v mestskej časti Stred a z časti tvorí zelená plocha bezprostľedne pľi rodinnom dome. Ide

o majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k pozemku, ktoľý je dlhodobo ĺlŽívaný bez pľávnelro titulu.

Poverenie pľimátora mesta:
- Na ttzavretie kĹrpnej zmluvy v zmysle $ 58B a rrasl. občianskelro Zákonníka č. 40ĺ1964 Zb.

v platnom znení, podl'a bodrr l tolrto uznesenia.
- Vypovedanie, odstÍtper-rie od zmluvy uzavľetej podl'a bodu l tolrto uznesenia v pľípade' ak

kupujúci poruší svoje zmluvne dolrodnuté povinnosti.

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského ZastupiteľStva v Tuľzovke: 13

Prĺtomní na hlasovaní: 10

2

Hlasovanie ZA l0 MUDr. Jozef Bajcaľ,
Maľián Chudej, Ladis

MUDr. Viera Belková, JUDľ. Martin Biľka, Ing' Jozefa Dlhopolčeková,
lav Kaduľa, Mgľ' Štefan Kompánek, Ing. Jana Majtanová' Ing' Maftin Mľavec,

PaedDr' E'leonóľa Rudinská
Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŽALI sa hlasovania: 0

Pľimá sta
JUDr mĺľ GoLIS

I

Podpísal dňaz t7 .I2.202l
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Geometiclcý plán je podkladom na pľávne úkony, keď Údaje doterajšieho stavu výkazu uýmer sú zhodné s Údajmi platných rĺýpisov z katasta nahnutetnostĺ

ol(res

Čadca
Obec

Tunovka
uzemte

Turzovka
Císlo plánu

30/2021

Mapwý list č.

VKM
GEuDEZa čADCA, 

'.r.o.,Ing.Jana Fuljerovd

konĺec 216 02354 Turzovka
4626476 09tel. e-ĺ3I1, ĺ5853,

com
GEQMETR|QKŕ PLAN na oddelenie pozemku p.č. 3/7

Autorizačne overil iog' Teľézia laľgošováÚradne overil

Meno:

Dňa: Meno:

Jana
ona:19-06-2021 q"ľ: @leazĺ

0znacene

merania

2057

čÍslami a ostatné me

78p

ifr

predpisom

a

a

overené podľa

7.2.o

1Ir
82-r
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plán č. 30/2021

Ĺegenda - spósob využÍvania pozenkov:
18 - Pozemok, na ktoron je dvor

Strana 1 1,

Doterajší stav Nový stav

vÝl<lzrĺÝrrĺen
Zmeny

Číslo

parcely
Výmera Výmera

Druh

pozemkuLV

PKV PK KN ha m2

Druh

pozemku

I
o

k

parcele

číslo

m2

od

parcely

číslo

m2 čĺslo

parcely ham2 kódy

Stav právny je totožný so stavom C KN
1341 y1 369í Zastavaná pl y1

v7

349ô

195

Zastavaná pl.

18

Zastavaná pl.

18

Husáková
KoIlára

Čadca

doÍera61

(iná

U
Spo/u: 3691 3691
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okres: Čadca
Obec: TURZOVKA
Katastrálne Územie: Turzovka

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

výpIs z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTí
Vytvorené cez katastrálny poŔĺl

Dátum vyhotovenia 13.12.2021
Čas vvhotovenia: 12:52:21

PARGELA ľegistra ''G" evidovaná na katastrálnej mape

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spósob využ' p. Umiest. pozemku Právny vzt'ah List mapy Druh eh.n-

31 1 369í zastavaná plocha a
nádvorie

Legenda:
SpÓsol využĺvania pozemku:

18 - Pozemok, na ktorom je dvor

Dru h ch rá ne nej neh n uteľnosti:

109 - Chránený strom a jeho ochranné pásmo

Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

ĺ8 1 542 í09

LlsT VLASTNíGTVA č,. 1341

Por. čĺslo Priezvisko, meno (názov) a miesto trvalého pobytu vlastníka Spoluvlastn oodiel

í Mesto Tuzovka, Jašíkova í78, Turzovka, PSČ o23 54, sR
lČo: 3'14331

1/1

lnformatĺvny výpis 1t1 Udaje platné k: 1o.12.2o2118:o0
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InfoľmatÍvna k pia z mapy
VyÉvorené cez katastrálny poĺtál
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