
Zmluv a o náj me n eh n u telonosti č. E'21' 12022' AH
uzatvorenáv zmysle ustanovení s663 anasl. občianskeho zákonníka

v znení neskorších predpisov

Čl.l
Zmluvné stľany

Pľenaiímatel':
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: 023 54 Tuľzovka, Stred č. 178, Slovenská ľepublika
tČo: 0031433l DIČ:2O2O5533L5
Štafutárny orgán: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta

oprávnený k podpisu zmluvy:
JUDr' Ľubomíľ Golis, primátor mesta

oprávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy:
Mgr. Anna Hrtúsová' referent správy majetku mesta

Telefonickýkontakt: 04ll420932l, e-mail:anna.hr1usova@turzovka.sk

Adresa doručovania:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Mesto nie platcom DPH

(ďalej l en,, pľ enaj ímateľ " )
A

Náiomca:
obchodné meno: Antonín Závodník- LTJ MUSIC - soUND' LIGHT & LASER
Sídlo. Stred 520 ,023 54 Turzovka
ĺČo: 50983008
Zasttryený: Antonínom Závodníkom, Stľed 520,023 54 Tuľzovka
Číslo oP: HH62I229
oprávnený k podpisu zmluvy: Antonín Závodĺik
oprávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy: Antonín Závodnik
Telefonický kontakt: +42l 944333 824
E-mail: /zavodnikantonin@gmail.com - ltjmusic@ltjmusic.sk
Adresa doručovania: Antonín Zixodĺk, Stred 520' 023 54 Turzovka
Bankové spojenie,IBAN: SK21 6500 0000 0000 9401 3055

Čl.z
Predmet a účel zmluvy

1. Prenajímatel' je výlučným vlastníkom stavieb apozemkov, ktoré sú súčasťou prírodného amfiteátra,

vrátanejeho vybavenia, ktoý sa nacháďza na Bukovine v meste Turzovka.

2. Predmetom zmluvy je účelový prenájom prírodného amfiteátra na Bukovine v Tuľzovke - t.j.

priestorov, zaiaďení a stavieb vo vlastníctve mesta, na pozemku vymedzenom oplotením, scéna,

pódi'*, hľadisko, verejné osvetlenie, elektrická prípojka, technická azyuková kabína, ďaŽďová

kana\ízácia, pľístupová cesta, Spevnený tanečný paľket, vysoká zeleň), ďalej len ako ,, Predmet

zmluvy".

Predmet zmluvy je prenajímaný za účelom usporiadania kulturnospoločenských podujati, ktoré

organizuje nájomca v rámci Turzovského leta pod názvom:

- Disco Hody XXIV - v termíne od 12.08 2022 od 9: 00 hod - do 13.08.2022 do 09:00 hod

Mesto Turzovka, Stľed l'78,023 54 Turzovka
PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.

020461'70021s600
sKs0 s600 0000 0002 0461'7002
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cr.3
Podmienky účelového prenájmu

1' Nájomca je povinný uŽivať priestory výlučne za účelom vymedzeným včl.2, ods. 3 tejto zmluvy
a v súlade s niŽšie uvedenými podmienkami.

2. Nájomca je oprávnený prenajať časť priestorov amťĺteátra ďalším orgaĺizáciám za účelom stánkového
predaja občerstvenia, príp. iných tovarov.

3. Nájomca sí je vedomý toho' že je plne zodpovedný za doďrŽíavanie príslušných nariadení vlády SR a
opatrení príslušných oľgánov SR, vydaných pre hľomadné podujatia .

4. Nájomca je povirurý zap|atíť nájomné za pouŽivanie prírodného amťlteátra v rozsahu lymedzenom
v čl. 2 tejto zmluvy.

5. Nájomca je povinný zapIatiť náklady na elektricku eneľgiu a vodu podl'a skutočnej spotľeby, na
záHade faktúry vystavenej prenajímatel'om v termíne do 14 dní odo dňa skončenia kultúrneho
podujatia, splatnosť ktoľej nebude kľatšia ako 14 dní odo dňajej doručenia.

6. Nájomca nesmie zasahovať do elektrických rozvádzačov vtľase elektľickej prípojky avprírodnom
amfiteátri. Nájomca smie použit' len určené odberné miesta elektrickej energie. Pľípadnú
elektľoúdľžbu počas podujatia si nájomca na vlastné náklady zabezpečí pľostľedníctvom
Mestského podniku služieb v Tuľzovke, telefónny kontakt: p. Rudolf Šobich,0905/381 464,ktorý
poverí svoj ho zamestnanca.

7. Nájomca je povinný zabezpečiť stráŽnu aporiadkovú sluŽbu adodrŽať všetky predpisy bezpečností
osôb, protipoŽiarne predpisy, povinnosti Ý)iplývajúce zpouživaĺia elektrických zariadeĺi, zabezpečiť
dostatočný počet biologických prenosných WC, zamedziť prípadným vandalským činom na majetku
mesta v prírodnom amfiteátri alebo inému poškodeniu zariadeníprírodného amťlteátra.

8. Nájomca nemá voči prenajímatel'ovi nárok na náhradu škody, vzniknutej na jeho majetku poŽiarom,
kľádežou, Živelnou udalosťou ako i nenesie zodpovednost' za spôsobenú ujmu na zdraví osobám, ktoré
sa budú pohybovať po prenajímanej ploche.

9. Nájomca je povinný umožniť vstup na predmet nájmu tejto zmluvy zamestnancom mesta za účelom
opráv a odstraňovania poruch na pľípadných podzemných a nadzemných vedeniach, resp. zariadeniach
umiestnených na prenajímanej ploche a za účelom kontroly účelu prenájmu pľedmetu nájmu.

l0. Nájomca je povinný dodľžat' časový teľmín ukončenia podujatia, a to v zmysle Stanoviska mesta
Turzovka vydané dňa 21. 06.2022 úsekom organizačným, spľávy a vnútornej spľávy.

1 1. Nájomca je povinný po kulturnom podujatí vyčistiť aľeál od odpadkov (papiere, plastové obaly, poháre,
fl'aše i rozbité, cigaretové ohorky a podobný komunálny odpad ) a tento zlikvidovať na vlastné náklady
v súlade so zákonom o odpadoch mimo areál amfiteátra, na oficiálnej skládke komunálneho odpadu.

12. Nájomca je povinný uvo|'niť pľiestranstvá od prípadných stolov a lavíc a iných zariadení tak, aby sa do
9.00 hod. nasledujúceho dňa po kultúrnom podujatí, mohol areál komisionálne skontľolovat'
a prevziatt.

13. Nájomca je povinný zloŽiť Íinančnú zábezpeku 300,_ EUR na účet Mesta Turzovka, vedený v Prima
banke Slovensko, a's., pob. Čadca, číslo účtu: SK50 5600 0000 0002 046| 7OO2 alebo v hotovosti do
pokladne mesta, termíne najneskôr do 3l. 07. 2022, ktorá v prípade nedodržania zmluvných
podmienok alebo vzniknutej škody na zariadeniach mesta, prepadne v prospech Mesta Turzovka.
Prepadnutím finančnej zäbezpeky sa nájomca nezbavuje zodpovednosti uhľadiť Mestu Turzovka všetky
škody na zariadeniach prírodného amfiteátra vplnej výške, ktoré pľeukázateľne vzniknú činnosťou
nájomcu alebo osôb, ktoré sa zdrŽiava|i v priestoľoch prenájmu s vedomím nájomcu počas doby
prenájmu mimo beŽného opotrebenia.

14. Ak nájomca nezloži finančnú zábezpeku v stanovenej lehote, táto zmluva stráca platnosť a nájomný
vzťah sa ruší od začiatku v plnom rozsahu.
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15. Mesto Turzovka je povinné finančnú zábezpeku vrátiť organizátorovi podujatia do 5 dní od
organizačného ukončenia podujatia za podmienky, Že predmet nájmu bude odovzdaný bez poškodenia,
v stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu. Nájomca nemá nárok na úroky z uloŽenej finančnej
zábezpeky.

ct.4
Výška a splatnost'nájomného, pľevádzkových a ľežijných nákladov

l. Výška nájomného je určená dohodou zmluvných stľán v súlade so zákonom NR SR č' 1811996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov.

2. Výška nájomného je určená Y sume: 400, - €/deň, bez nákladov za spotrebovanú elektricku energiu,
vodu.

3. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť náklady za elektricku eneľgiu a vodu podl'a skutočnej spotreby, na
záklaďe faktúry vystavenej prenajímateľom v termíne do 14 dní odo dňa skončenia kultúrneho
podujatia, splatnosť ktoľej nebude kratšia ako 14 dní odo dňajej doručenia.

4. Nájomné sa nájomca zaväzuje zapIatiť na zál<1ade faktury vystavenej pľenajímatel'om v termíne do 14
dní odo dňa skončenia kultúrneho podujatia' so splatnosťou 14 dní odo dňajej doručenia.

5. V prípade, že nájomca neuhľadí nájomné do lehoty splatnosti faktúry, prenajímatel' má právo aj
povinnosť Žiaďať uroky z omeškania podl'a $ 5l7 ods. 2 občianskeho zákonníka vzneni neskorších
pľedpisov.

čl. s
Doba účelového nájmu

l. Zmluva sauzatvára na dobu určitu

Dňa 12.08 2022 od 9: 00 hod - do 13.08.2022 do 9:00 hod

2. Prenajimateľ je opľávnený zmluvu vypovedať okamžite v prípade, ak by nájomca
užíval predmet zmluvy v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

3. Nájomný vďah uzawetý touto zmluvou končí:
a) Uplynutím doby nájmu,
b) NedodrŽaním zmlurmých podmienok uvedených v čl. 3 tejto zmluvy,
c) Ak nájomca alebo osoby, ktoré sa zúčastnia podujatía, napriek upozorneniu hrubo porušujú pokoj

alebo poriadok,
d) Ak nájomca užíva priestory v ľozpore so zmluvou,
e) Ak nájomca prenechá priestor alebo jehg časť inej osobe bez súhlasu prenajímatel'a.

'čl.6
i 'dstatné dojednania

l. Nájomca sa zaväzlje, Že priestory bude uŽívať len na tíe účely, na ktoľé boli určené. Po ukončení
nájmu ich odovzdá prenajímatel'ovi v dohodnutom teľmíne, t. j. 13.08.2022 do 9z00 hod, bezo
zmeny alebo zjavných vád a poškodení.

2. Nájomca sa zaväzuje dodľžiavať v pľenajatých priestoroch čistotu a poriadok, požiame a bezpečnostné
predpisy, v prípade škody zapríčinenej nájomcom, hradí v ptnej výške.

3. Nájomca sa zaväzuje, Že zabezpečí riadne uzamykanie prenajaých priestorov

člz
Záverečné ustanovenia

l. Kľátkodobý prenájom nehnutel'nosti sa uskutočňuje pod|'a $9a, ods. 9, písm. b) Zák. č. 1381199l Zb.
o majetku obcí v znení neskorších pľedpisov a v zmysle Zásad hospodáľenia s majetkom mesta
Turzovka.
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2. Táto zm|uva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka.

3. Táto zmluva sa vyhotovuje vdvoch (2) rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť oľiginálu. Každá
zmluvná strana dostane pojednom (l) rovnopise .

4. Táto zm|uva je povinne zverejňovaĺá podľa $ 5a z{lkona č.21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zrĺení neskorších predpisov.

5. Zmeĺiť alebo doplniť túto zmlur,u moŽno len písomne ĺa základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.

6. V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zm\uvy ľiadia ustanoveniami
občíanskeho zákonníka.

7 ' Zrriuvné sĺany vyhlasujú, že sú si vedomé všetlcých následkov vyplývajúcich z tejto Zfi:ĺtrtw, Že ich znlur'rrá
volhosť nie je ničím obmedzĺlá, a že im nie sú máme okolnosti, ktoré by im bránili plabre uzavľieť tuto aĺĺuvu.
V prípade, Žft taká okolnosť existuje, zodpovedajú na zĺúdade tohto vylĺasenia za škodu, ktora vzrrikne druhej
zrnlu'ĺĺrej stane.

8. Zmluvné strany r,yhlasujú' Že sú spôsobilé na pľárĺre úkony, Že ich zmluvná volhosť nie je obmedzeĺuĺ a že táto
zrnluva obsahuje ich slobodnÚ" vĺážnq určitu a zrozumitelhú vôfu ktoru prejaviti bez tiesne a neýhodných
podmioro( čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve' 

)

9. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú samostatné prílohy:

- Snímok mapy vytvorený cez katastrálny portál
- List vlastníctva č. l34l vývorený cez katastrálny portál
- Výpis zo Živnostenského registra vytvorený portál Živnostenského registra

V Turzovke, dňa Al.e ĺull V Turzovke, aĺ^ 1:'''.|:'?..k.?.{......

'I

MISTO TUMOV

023 54
25

M Antonín Závodník

[Tl Muďc
hutt,Utht&lĺĺlt

g.td sil, 02151'r l)ĺĺnĺ*!
" " " " " "np;50m'ú8 T|ťt0#lb3615

09{ ttJ ol,rmď: l{mu*!lĺmu!r'*Prenajímatel':
JUDr. Ľubomír
Pľimátor mesta

Nájomca:
Antonín Závoďĺík
LTJ Mucis- Sound, Light & Laser
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Mesto TURZOVKA
Úsek organizačný, spľávy n vnŕltornej správy

Nirše čĺsiĺl 8'797,2022 VliŠ list zo ĺlňa:27.05'2022
'2422 .s s , t,2o2l r. i( )Sav

Antonín zÁvĺrnľÍx
Stľcĺl 520
023 54 Turzĺlvka

Vybavuicrtel. kontakt:
("rrlt'líková 1]trbica.'04 l-4209 j_] l

'l'urzovkir

2l.0Ó ]()]]

VTiC:
Stanĺlviskĺl k ()znťtnrenitltl zĺintcre usptlľiaclat'lcľcjnc kultťrľnc poc1ujatie na veľejnĺlnt
pľiestľanstve na ťtzetrrí mesta'l-uľzĺrvkit

ľvĺcsto '['rtľztlr'ka. lv1estský ťrľad pľi.ialo tlťlĺl27,(l5,2022 r,aše ()znánrcnie ĺr zámeľe
uspoľiadat' vcľc.jnc kttltťlnlc pĺldtliatic na vcľc.inonl priestranstve - I)ľíľoclný amtitcťtteľ-I'urzovka . ltit ťtzel-lrí nrestĺt 'I'uľztlvlĺa pľe kultúľnc poduiatie : DICSO tloDY xXIV, -
Diskotókn pĺlĺl holÝnr ncbĺrm, dňa l2.0tt.2022 (piatok) v čase od 20,00 hoĺl. ĺlo 0.ĺ,00 hotl.
nasledrriúceho dňa a oznalnuie :

Mestei '['ttľzĺll'ka pľi.ialo oznitnrenie a ĺtáva súlrlasné stanĺlvisko k rrspoľiadaniu
kultúľlreho poĺlrriatia : DISCO HODY xxlV _ Diskotéka poĺl hĺllým nebom , ĺlňa
12.08.2022 v čĺse ĺlĺl 20,00 hoĺl. ĺlo 0.l,00 hoĺ.l. v pľiestorĺrch pľíľoc|nelro anríltcátľa
v'I'uľzovke , za pĺrcllnicnĺrk stľiktnélro doclrŽ.arria aktuálne platnc'j legislatívy UVZ Sl{ pľc
hrtlnradlré poel uj at ia ktl l tťrľnc.i 1ror'ahl'

iVĺesttl -|'trľzor,'ka 
nie .ic spĺlltttlľganizáttlľĺlnr poĺlujatia _ DISCo II()I)Y XXlV

Diskotcka pocl hol" rn nclrĺllrt . clňa l2.0ĺt.2022 '

]ŕVII:SIC lUMOVI(A
,:..r.i 023 54

7

.ltJDr. I bolltíľ (lĺllis
pn átoľ mestĺt

i'l'
I 1;a,' :.:

}lcstský riľltĺl'|'uľzovklt
Stľed l 7ĺl

l('(): (X)3l'ĺ-lll l'cl.: ''l]lill'-l2(} 9.1 .]l c_lnuil: lrltl1t_it.cl]]1.li-Lr11i!-{|l'!'].1(L]!1!'jt\

ĺ)l(': J(}2()55.ll|5 l;ar' r.l2l 4l'-l2() 93 líl ĺtcbĺrviistľiinka| \\$\\'ll-!_./'()-\i'.,l._.k

L'ĺsl(} tjČttllll}/\N: sl(5(} 56(X} ()()(Xl ()0(}2 (}"lŕll 7002 PI(lillA ĺ]Alr-Kĺ\ Sl.()Vl:NSK(). a. s'
02J 5.ĺ I'rrrzovka
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MI$T$KY Úgĺo TURZÔ1'

i),':iil;i11,,1, )x ,: 2Ózt'
i ;'." I lii

.Ĺ ?,? l t
ĺfto,

t:;'t r: ! ĺMestský úľaĺl v Turzovke, Stred l78' 023

1)1l..ĺ ĺ2ĺ}ĺ)t| 4ľ1ĺ-/7ť /!ĺilll .íu,1 '}J,

Anrcnĺĺ-lfuqdnfi
ll4uslc

Jô0ŕ'.'lĺínÝo'ar ' "
9l d'!ô j}}ylvrnúo

,o'50 c''ff 9( lclúJcJ61ó

09aa t!.lt2a 
' 
?ín ltldfu*a{ndbli

ĺ'. r). .ľ.,. :. i !.('.. . .: .? !. : |. t. ! : ! !:',. ĺ r ĺĺ.' f ,4, e' 1 ĺ
'ĺ ( ) )

ĺlo ...QÍ
'!E:

i ' '.',,,: :, i.l .t',1".', I,',, | !,rr tl, r-:1,:\':

oznámenie o zámeľe usporia t'
verejné kultúrne podujatie na verejnom pľiestľanstve (v exteľiéri)

na území m€sta Turzovka \

[Ispĺlľiaĺlatel' (vyplní pľávnická a ľyzická osĺlba)
Niiztlr tlľgatrizácic,Mcntl a pľiczvisktl. tittrl..,.'.,..'']ĺ. !.1.....:t?i..i?!!.|.(.'

ĺť'ĺ l..iL]...ltí .''..'''(''.qt'...... I)ĺitunl naľtlclcnia '/ (

Sícllĺllĺ\cĺresa .....\.|.í'ĺ.::.t',! 
,i.]ý . ,'p:;,.41r.t.t..'... ..'.'.'......PS(' ..(..ŕ.|''..?..'..

Statutáľny'zástupca...... '_'.''...'.:''......'.
Zĺlĺl po vc cl n y plľac ov n í k. kon tak t''ť' :!..||:: !|.ĺ' !.' ..+'L !.Ĺ:.ť)!:' (./!....

V súlaĺlc s ustanovcním $ 3 zákona SNR č. 9óll99l Zb. o verejných kultúľnych
poĺlujĺtiach v zncni zmien a dĺrplnkĺlv, oznantujeme náš zánreľ usporiadat've ľejni'
kultúľne podujatie na územĺ mesta Turzĺlvka :

Dľu h pod ujat ia. 1lľoĺlukc i c. Žánc r''. t ?'ĺ.?.j.t.'!.F,.|:it
' l'crm ín k ona n i a poĺl rr i at i a'.' :|./.....ť- :. i'!'l..1..'. ..

ľcsp. opakovanc v dňoclr
M icstĺl konan ia. podtl.iatia

lauiatic verejnehopľieStranstva (rĺrontáž a ĺlemclntáŽ pódia. techniky a pod,)
N'lontáž dňa ...1.]...{...:'q.l'.*......... od 'Q.i.rT,.'.
Dcrnonĺ.áŽ dna!.ž...t':.1ť;;'............. .......' orl .a.?..:.....

Kapacita micsttt poclrriatia .'.......Predpokĺadaná ťrčasť '...'..É.c'.ť'.'.

[)átum nľiiltia
\1[ST0 Tl.ĺľ'ĺ.,,

IIsporiadatel' pĺltlujatia jc povinný:
. dodľŽiavat'ustanovenia VZN nlesta 

_l'urzovka 
o vcľc.inonl poľiadku. čisttlte mcsta, reklantc.

ĺlĺlpadoch . ĺlarri z ncĺrntttcl'ntlsti . ako i d'alší{rh VZN priarntl či rrcpriamĺl súvisiacich
s pľcĺl'!ct()ĺr'l činntlsti .

. spllrit'si poviĺllrostí vypl, va.iúce z autclľského zákona v suvislĺlsti s použitím hudobných ĺJicl

. cltldrŽiavat'ptldnlicnky s\ 5 zítkĺlna Č.96ll99l Z'b. (hygicnicke. bczpečntlstnc' ptlžiaľnickc
a inc prctlpisr')

. tlilĺlrŽiarat'z/rkĺln č. ]l9/lL)96 7-'. z. o ochraĺlc pľetl zĺlcuŽír'atlím alkĺlholických nirpo.iĺlr'

. tlttĺ-lľŽiavat'ttstanttr'enia vyhIášky MZ Slt č.549/2007 Z. z. tykĺriúcc sa hlasittlsti hudobnych
Pľodtrkcií

. nclcpit'plagát1 na ploch;''. ktorÚ nic sú určcnó na tctlttl úč'cl

. pľi konĺrtlĺc pľeclloŽit'v, 1-lis z ĺlbchtldnéhtl ľegistra. Živntlstensky 11'1. *1np11vy ()l'
registľácie. doklaĺl oprĺivňtriúci tlľganiztlvĺrt' kLrltťlľnc ptldujaĺie a pĺlĺl

ĺ)tlĺlpis a pcčiatka ttsptlriadat'cl'a
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vÝprs zo ŽrvľosTENsrÉľlo REGISTRA
Tento výpis má informatívny charakter a nie je použitelhý pre právne úkony

úrad Čadca
registra: 520-28234

nbchodné meno
Antonín Závodník - LTJ Music - Sound , Light & Laser

ĺčo
50983008

Miesto podnikania
02354 Turzovka, Stred 520

predmety podnikania

1. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane
prípojného vozidla

Deň vzniku oprávnenĺa: 19'o6'2017

2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Deň vzniku oprávnenia: 19'06'2017

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitelbvi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateĺbm živnosti (velkoobchod)

Deň vzniku oprávnenia: 19.06.2017

4. Sprostredkovatel3ká činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

Deň vzniku oprávnenia 79.06.2017

5. Prenájom hnutelhých vecí

Deň vzniku oprávnenia: 19.06.2017

6. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

Deň vzniku oprávnenia: 19,o6.2077

7. Služby požičovní

Deň vzniku oprávnenia: Ĺ9.06'2077

B. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

Deň vzniku oprávnenia: 19.06'2ot7

9. Výroba elektrických zarĺadení a elektrických súčĺastok

Deň vzniku oprávnenia: 19.o6'2oI7

10' Sťahovacie služby

Deň vzniku oprávnenia: 19'06'2OI7

11. Kuriérske služby

Deň vzniku oprávnenia: 19'O6.2ot7

12. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

Deň vzniku oprávnenia: 19'06'2017

13. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

Deň vzniku oprávnenia: 19.06'2oI7

zho89698
Textový rámček



14. Fotografické služby

Deň vzniku oprávnenia: 79.06'2017

15' Vedenĺe účtovníctva

Deň vzniku oprávnenia: 19.06.2oI7

16. oprava osobných potrieb a potríeb pre domácnosť

Deň vzniku oprávnenia: 19.06.2oL7

17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Deň vzniku oprávnenia: t9.o6.20L7

18. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

Deň vzniku oprávnenia: 19.06.2017

19. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení sĺúžiacich na regeneráciu a rekondícĺu

Deň vzniku oprávnenia: 19.06.2077

20. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Deň vzniku oprávnenia: 79.o6.2oL7

21. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Deň vzniku opráVnenia: 19.06.2oI7

22. Prevádzkovanie výdajne stravy

Deň vzniku oprávnenia: 19.06.2077

23. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným
hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

Deň vzniku oprávnenia: 19.o6.2oI7

24. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

Deň vznĺku oprávnenia: 19'06.2017

25. Sprostredkovanie poskytovanĺa úverov alebo pôžičĺek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez
verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Deň vzniku oprávnenia: 79.06'2017

26. Poskytovanĺe úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnejvýzvy a
bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Deň vzniku oprávnenia: t9.06'2o77

27. Finančný lízing

Deň vzniku oprávnenia: t9'06.2oL7

28. Administratívne služby

Deň vzniku oprávnenia: 19.06.2017

29. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

Deň vzniku oprávnenia: 19'06.2017

30. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Deň vzniku oprávnenia: 19.06.2017
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ľĺontáž| rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

Deň vzniku oprávnenia: 22.06.20t7

32. opravY vyh radených tech nických zariaden í elektrických

Deň vznĺku oprávnenia: 22'06.2o77

Dátum výpisu : 29'06'2022
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@ Urad geodézie, kartografĺe a katastra Slovenskej republiky Dátum: 29.6.2022

Parcela registra C, 560/14
Žilinský ' Čadca > Turzovka > k.ú. Turzovka

Vytlačené z aplĺkácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužite|'né na právne Úkony. (1/2)
Meranie a gĺafĺcké znázornenie je len informatívne a je nepouŽitelhé na vytýčenie hľaníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môŽe vykonať len odborne spôsobilá osoba.



@ Úrad geodézie, kartografie a katastľa Slovenskej republiky Dátum: 29.6.2022

Čĺslo listu vlastnĺctva

1341

Výmera parcely v m2

3751

Katastrálne územIe

Turzovka

Obec

Turzovka

Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorĺe

SpÔsob vyuŽĺvania pozemku

Pozemok, na ktorom je spoločný dvor

Unriestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený V Zastavanom Územíobce

Spoločná nehnutel'nosť

Pozemok nie je spoločnou nehnutel'nosťou

Druh právneho vzťahu

Neevĺdovaný

Úda1e platné k dátumu

28.06.2022

Druh chránenej nehnutel'nosti (0)

Neexistuje záznam

Stavby (0)

Neexistuje Zaanam o stavbách

Vlastník (1)

'l 
' Mesto Turzovka, Stred ] 78,rurzovka, PSČ O2g 54, SR (Podĺel: 1/1)

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. NepouŽitel'né na právne Úkony. {2/2)
Meranie a grafické znázornenie je len infoľmatÍvne a je nepouŽitel'né na vytýčenie hľaníc pozemkov a osadenie stavĺeb na pozemky.

*n Vytýčenie hľaníc pozemkov a osadenie stavĺeb na pozemky môže vykonať len odborne spÔsobilá osoba-IE




