
DoDAToK č. 1/2018
k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 09.05.2017

tlzaNorenej v zmysĺe l.lstanovení s 663 a nasl. občiclnskeho zákonníka
vznení neskoršíchpľedpisov a,i Wí|ł,łłl t63f ulł

Čl. ĺ ĺ '-l *- 'l
Zmluvné stľany

1. Prenajímatel':
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: 023 54 Tuľzovka' Stľed č. 178, Slovenská republika
IČo: 00314331 DIČ:2O2O5533I5
Zastipený: JUDľ. Ľubomírom Golisom' primátorom mesta
oprávnený k podpisu zmluvy:

JUDr' Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
oprávnený rokovať vo veciach predmetu zmlruvy

Mgr. Anna Hrtúsová, referent spľávy majetku mesta
Telefonický kontakt: 04 l l 4209321, e-mail : anna.hrtusova@turzovka. sk

Adresadoručovania: Mesto Tuľzovka, Stľed 178, 023 54 Turzovka
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.
Číslo účtu: 020461700215600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 0461 7002
Pľenajímateľ nie je platcom DPH'

(ďalej lęn ako,,pľenajímateľ")

2. Nájomca:
Názov: AUTOŠKOLA _ Pavol Neckár
Sídlo: Staškov č,.76I,023 53'Staškov
IČo: 35 222 45O
oprávnený k podpisu: Pavol Neckár
IC DPH: SK1035181400
Telefonický kontakt: 0905 586 676

(ďalej len ako,,nájomca")

Zm|uvné stľany uzatváraju tento dodatok č. 1lŻ0l8 k Zmluve o nájme pozemku ($ 663 oZ)
uzatvorenej dňa 09.05.2017 v nasledovnom znení:

V článku II.o ods. 2l Prvá veta sa nahľádza sa novým textom , kto4ý znie:
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu časť pozemku s parceln1im číslom C-KN č.
233311 _ druh: trvalé trávnaté porasty o výmere I2OO m2 v KÚ Turzovka, ktoý je vymeraný
pracovníkom MsÚ Turzovka na tvári miesta a zreteľne a viditeľne vyznač,ený _ 

"ĺľ. 
--uporrý

snímok.

V článku II. sa doplňa ods. 6 v znení:
Zámer nakladania s nehnuteľným majetkom mesta v zmysle $ 9ďods. 9 písm. c) Zák' NR SR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znęni neskorších predpisov bol schválený Uznęsením
Mestského zastupiteľstva v Turzovke č. 76 -25/4 _ 2018 na zasadnutí dňa 25.04.2oI8.

V čl. II. sa dopĺňa ods. 7 v znení:
Prenájom nehnutel'ného majetku mesta v zmysle $ 9ďods. 9, písm. c) Zák. NR SR ě.
l38lI99l Zb. o majetku obcí v znęní neskorších predpisov bol schválený Uznesením
Mestského zastupitel'stva v Turzovke č,.|20 - 2716 _20l8 na zasadnutí dňa 27 .06.2018

a



V Turzovke dňa .

MISTO TU

UĹ

Pľenaj
JUDr.

V čl. xI, ods. 2/ odstavec sa nahrádza sa novým textom, ktory znie:

Ročný nájom prenajatej časti pozemku o výmere l200 m2 , predstavuje sumu:

1.800,- €, slovom: Jedentisícosemsto euľ.

V čl. XI, ods. 3/ odstavec sa nahľádza sa novým textom, ktory znie:
Nájomca je povinný uhrádzať nájomné dvakrát ľočne v sume: 900,- €, na zźlklade faktury
vystavenej prenajímateľom vždy v poslednom mesiaci daného polľoka so splatnost'ou' ktoľá
nebude kľatšia ako 30 dní. Pĺenajímateľ nie je platcom DPH'

čl xuI sa dopĺňa o odst. ll,, |2,13,l4,,15, 16 v znení:

11. Zmluvné strany pľehlasujú, Že tento dodatok č,'ll20I8 bol uzatvorený dobrovoľne, slobodne

aváŽne, nie vtiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu sjeho
obsahom ho zmluvné strany podpisujú.

12.v zmysle $ 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorych zákonov v znení neskorších predpisov, prenajímatel' podpisom tejto zmluvy
vyjadruje svoj súhlas so spľacovaním osobných údajov, uvedených v časti ,,Zmluvné
stranyo' tejto zmluvľl Pre potreby rea|izńcie účelu tejto zmluvy. Súhlas prenajímatel'a so

spľacúvaním jeho osobných údajov nájomcom platí počas celej doby tľvania vzťahu
upľaveného touto zmluvou.

13. Tento dodatok ě.Il2Ol8 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán a účinnosť
nadobúđa dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Tuľzovka, v
súlade so zákonom č). 4011964 Zb' oběiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktoým sa

menia a dopĺĺa.jú niektoré zákony.

14. Tento dodatok č,. 112018 je povinne zverejňovaný podľa $ 5a zákona č,. 2|1lŻ000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov.

15. Dodatok č). ll20l8 k Zmluve o nájme pozemku uzavretej dňa 09.05.2017 je vyhotovený
v dvoch rovnopisoch, z ktoých kažđá zmluvná strana obdrŽijeden ľovnopis.

16. Neođdeliteľnou súčasťou Dodatku č:.ll20l8 k Zmluve o nájme pozemku uzavretej dňa

09.05.2017 sú prílohy:

- Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Turzovke ě.23 _22102 -2017 zo dňa22.0Ż'2017
_ Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Turzovke č,' 75 _2514 _Ż0I8 zo dna25.04.Ż018

- Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Turzovke ě. 76 -2514 - 2018 zo dna25.04.2018
- Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Turzovke č,.I20 -2716 _ 2018 zo dňa27.06.2018
- Snímok mapy
- Listvlastníctva č. 1341
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UzN ESENIE č.: Ż3 _ 2ŻlŻŻ _ ŻoL7

IVĺ ĽS'l'S KE ZASTUPIT'E ĽS'I'VO

r,Trtnovkę č. l3] - |4/l?_ 20tó ĺlňa l4.l2'20ló

bez pľiponlienok

Celkový počct poslancov Mestského zastupiteľstva v 'l'urzovkc: l3

Prilĺlnlni na hlasovanĺ: l2
Hlasovanic ZA: l2' lvlUDľ. Viera Belková. Mgľ. Rastislav t3akajsa' JUDr. Maľtin Birka, Maľián Chu<tej.

Laĺlislav Kadura, Mgľ. Kańlil Kobolka, lng. Štefan Kornpánek. tng. Jana ľvlujtánová'

Ing. tvtaĺtin Mravec'-PaedDľ' Eleonĺjľa NeŘoľancová. Miroslłrv Rcjĺta. Ladislav Štciĺrig"r

lllasovanie FRO]'l: 0
ZDRŽAL sa hlasovania: 0

o 'ĺ'ti ę

Pľim
.I[JDľ. ľ Go[,[S

{

sCItvAĽU.'E,
Pľenájonl ěasti pozenrkn s paľceltlýltr čĺslrrnl CKN č, :J3ji l - dľuh: tľvalé tľávnaté porasty ovi'lllcre so} '{/

lil2 zcelkovej výnrery 3ot4 nr]. ktol.ti je vytlorettý zparccl5, F.KN č' 671'lłl dľtlh pozetlrktt: trr'alcr

tľávnatc ploch!' aodčlänený (ietrnlctľickým plĺinrlnr r, j72090j5- 39/20l6.'v}''hotĺrvcllýlll dňa 2q.ll':'0Iĺ'
spol. GEo REAI., lng' Anrrou Śobichovlu, Štť,rovn 27' 02] 5.l Turztrvka' lĆĺ_l; 3720-q035, llachádzĺ'iťrcclto

sa v katastľálnom ťlzeňí Turz.ovka, zĺpísatt1i lla liste vlastnĺgtva č. lj4l, vedellý Okrcsllýln úľatloln Čadca'

katasĺľálnym odboľoĺrl, prc okres Ćo.tcu. obec'I'uľz-or'ka, kat. úz_ctttic Turzclr'ka.. za ťlĺjelom vy'tlżir'allia

plochv aktl cvĺĺ}nej plocľry pľe autoškĺ:ltt' v 1:ľos1rcctl Źiaĺlatcl'a: Ąuĺošktlla l'avclI Nęckáľ. Staškov ć' 76l. 0]j
il s,osLou, lĆO:ii 222'450, v ztnysle $ 9a,/ods. 9' pisltl. c) Zák. č. l38/l99l Zb. o nrajetku obci v zneni

neskoršĺch predpisov ako pľípad hodrlý osobitrlcho Zretel'a. złt cenu stanovęnťI vo r'ýške: l '50 €/ln2/ľtłk' lla

dobu neLrľčitů, s 3-oj mesaÜnou výpovednotI lehotou.

Dĺivod hodni. osobiiného zľetel'ä btrl schr,.{lcĺ11i 11211g51'łpf1n Mestského zasttlpite l'stva v 
_I_ltľztrvke ć- l34

l4l12 _20l6 zo dňa l4' l2.20l ó z ĺlôr,oĺlu' Že sanlospráva ll]esta nlá záujcm tr rtrzvoj ptlelnikate l'ských aktir'ít

v meste, s prihliadnutĺnt na nízktl trhclvti siltl łt nlillimĺllny zĺiLljenr o pľená.ioltl llehnrtĺclilosti v lnt'str:.

Dôvod hojný osobitnélto zretel'a bol zveľejnený 02.0l-20l7 a trpl1'nrrla mirrinrłilng l5 clňtlvá lehotł pľed

schr,al'ovalrílll nlestskýnr zastupiĺcl'str'trlrt. počas ktorej niktcl lrenral tránrietk-v- r'oči uvedenćnlu pľcllájlllrr-

Dočasná pľeb1ĺočnosŕ por.rnŕ,, s par-celný;nl čislonl CKN c. 2j]j/t - dľulr: ĺrr'glć tľár'ttatć poľirsty t-l výnreľc

j084 m2, ktorý je v1,tvrłrený z paiccly EKN č' 6'll'lĺl ' dľtlh pozenrktl: tľvalé tľáľnaté poľastľ ĺ odčlcllcnj'
(ieonletrickýln- pláno' č' 

'37i090j5 
- 39/20l6, bols schválcltá tlzllcscníln lvĺcstského atstupitel'stva

A

bka76358
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UZNESENIE č.: 7s _ 25/4 - 2018

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V TURZoVKE

sCHvAĽUJE
Dočasnú prebytočnost'časti pozemku s paľcelným číslom CKN č' Ż333ll _ druh pozemku: tľvalé
tľávnaté porasty o výmeľe t200 m2 z celkovej výmery 3084 m2 v katastrálnom území Turzovka,
zapísaný na liste vlastníctve č,. l34l, ktorý je vedený okresným úľadom Čadca, katastľálnym
odboľom pre okľes Čadca, obec Turzovka, katastľálne územie Turzovka.

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupíteľstva v Turzovke: l3
Pľítomnĺ na hlasovanĺ: 12

Hlasovanie ZA: l l, MUDr. Vieľa Belková, Mgr' Rastislav Bakajsa' JUDr' Maľtin Biľka, Maľián Chudej,
Ladislav Kadura, Mgľ. Kamil Kobolka, Mgr. Štefan Kompánek, Ing. Jana Majtánová,
Ing. Martin Mravec, PaedDľ. Eleonóra Nekorancová, Ladislav Šteinigeľ

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŻAL sa hlasovania: 0
NEHLASOVAL: l, Miroslav Rejda

Prĺm
JUDľ. GOLIS

Podpísal aĺu,,.i;.{:.?!!(...

bka76358
Obdĺžnik



UZNESENIE č.: 76 _ 25/4 - 2018

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVo V TURZOVKE

Al sCHVAĽUJB
Zámer pľenájmu ěasti pozemku s paľcelným čĺslom CKN č. Ż33311 _ dľuh pozemku: tľvalé
trávnaté poľasty o výtnere 1200 m2 z celkovej výmery 3084 m2 v katastľálnom území Tuľzovka,
zapísaný na liste vlastníctve č' t34l, ktoľý je vedený okresným úľadom Čadca, katastrálnym
odborom pre okres Čadca, obec Tuľzovka, katastľálne územie Tuľzovka' pľe Žiadatel'a: Autoškola
Pavol Neckár' Staškov ě, 76I, O23 53 Staškov, ĺČo: lszzz450, v zmysle $ 9ďods. 9, pĺsm. c)
Zák. č). 138/l99I Zb' o majetku obcí vznení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného
zrete|'a, za nájomné stanovené vo výške:
l,50 Euľ/mL/rck, na dobu neurčitú, s 3--oj mesačnou výpovednou lehotou, za účelom zriadenia
cvičnej plochy pľe autoškolu .

Dôvod hodný osobitného zretel'a je skutočnost', Že samospľáva mesta má záujem o rozvoj
podnikatel'skýclr aktivít v meste' S prilrliadnutínr na nízku tľhovú silu a nrininrálny záujem
o pľenájom nehnuteľnosti v meste, týmto krokom čiastočne podporí ľozvoj sluŽieb V meste.

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Tuľzovke: l3
Prítomní na hlasovaní: 12

Hlasovanie ZA: l l' MUDľ. Vięra Belková, Mgľ. Rastislav Bakajsa, JUDr. Martin Biľka, MaľiáIl Chudej,
Ladislav Kadura, Mgľ. Kamil Kobolka, Mgľ. Štefan Kornpánek, Ing. Jana Majtánová,
Ing. Martin Mľavec, PaedDľ. Eleonóra Nekoľancová, Ladislav Šteiniger

Hlasovanie PROTI: 0

ZDRŻ^L sa hlasovania: 0

NEHLASOVAL: l, Miľoslav Rejda

Pľi
JUDr.

Poĺlpísal dňa:

GOLIS

ł d. 2oil

bka76358
Obdĺžnik



UZNESENIE č.: 120 _ 2716 _ 20l8

IVĺESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE

N SCHvAĽUJE
Prenájom ćasti pozemku s paľcelným ěíslom CKN č.2333ll - dľuh pozenrku: tľvalé tľávnaté porasty
o výmere 100 m2 z celkovej výmery 3084 m2, v katastľálnom úząní Turzovka, zapísaný ńa liste
vlastníctve č' l34l, ktoľý je vedený okľesným úľadom Čadca, katastľálnym odborom pr' oń.' Č;di| ;;;;
Turzovka, katastrálne územíe Turzovka' pre Žiadatel'a: Autoškola Pavol Neckáľ, Staskov č,.76ĺ,023 53
Staškov, lĆo: sszzz450,v zmysle $ laläds' 9, písm. c) Zák. ě. l38/l99l Zb. o majetku obcí vznelrí
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zľetel'a, za nájomné stanoveně vo výške: l,50
Eur/m2lrok, na dobu neuľčitú, s 3-oj mesačnou výpovednou lehotou , za účelom zriadenia cviónej ploclly
pre autoškolu .

Dôvod hodný osobitného zretel'aje skutoěnosť, že samospľáva mesta má záujem o ľozvoj poĺlnikatel'skýclr
aktivít v meste. S pľihliadnutím na nízku trhovú silu a minlrn álny záujem o prěnájom neh,l"uiel'nosti v meste,
ýmto kľokom čiastočne podpoľí rozvoj sluŽieb v meste'
Dôvod hodný osobitného zretel'a schválilo Mestské zastupitel'sťvo v Tuľzovke na zasadnutí ĺllia 25.04.20l8
uznesęním č,.76 _25/4 -Ż0I8.
Dočasnú prebytočnost' ěasti pozemku s parcelným čísĺom cKN č'2333ll _ druh pozemku: tľvalé trávĺraté
poľasty ovýmere l200 m2 zcelkovej výnrery 3084 m2' vkatastrátnom území Tuizovka, zapísaný na liste
vlastnícťve č. 134l, ktoľý je vedený okresným úradom Čadca' katastrálnym odborom p." ;ń;' áä.;:il;
Turzovka, katastľálne územie Turzovka, schválilo Mestské zastupitel'stvo v Turzovke na zasadtrutĺ dňa
25.04.2018 UznesenÍm č' 75 - 25/4 _2018.

bez pripornienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupĺtęl'stva v Turzovke: l3
Prítomnĺ na hlasovaní: l3
Hlasovanie ZA: l3, MUDr. Vieľa Belková, Mgr' Rastislav Bakajsa, JUDr, Martín Birka, JUDr' Radoslav HruŠka,

Marĺán Chudej, Ladislav Kadura, Mgr. Kamil Kobolka, Mgr' Štefan Kompánek, Ing. Jana Majtállová.
Ing. Maľtin Mravec, PaedDr. Elęonóra Nekorancová, MĺroJlav Rejĺta, Ladisluu Śt.iňig..

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŽ^L sa hlasovania: 0
NEHLASOVAL: O

Pľi
JUDr. GOLIS

Podpísal dňa: 4 ľ ?ł/ľ
't 
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Úrad geodézie, kartograÍie a katastra Slov_enstĺe| republaky

Infoľmatívna k pĺa z mepy
Ęltvorené cez katastrálny portál
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

vÝpls z KATASTRA NEHNUTEĽNoSTÍ
Okres: Cadca
Obec: TURZOVKA
Katastrálne územie: Tuzovka

Vytvorené cez katastrálny pońál

Dátum vyhotovenia 12.07.2018
Čas vyhotovenia: 15:5í:51

C" evldovaná na katastrálnej mape

Spósob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzt'ah List mapy Druh ch.nParceĘý č[s!o VÝmęra

PARCELA registra "

v m2 Druh pozemku

23331 'l 3084 Trvalé trávne 544
porasty

Legenda:

Spósob využ ĺva nia poz e m ku :

7 - Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužĺvaný pre trvalý trávny porast
Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územĺ obce

LlsT VLASTNíCTVA č,. 1341
Por. čĺslo me19 @Ązoĺĺ) a q!9pto!!va!ąhg pobytu (sĺdlo) vlastnĺka

í Mesto Tuzovka, Jašíkova 178,Turzovka, Psč o23 54, sR 1/,1
tco

7

lnformatĺvny výpis 1t1 Údaje platné k: 11.07.20í8 18:00


