
ZMLUVA
o uzavľetí budúcej kúpnej zmluvy

uzatvorená podľa $ 50a nasl. zák.č.4011964 Zb. občiaĺsky zákonník
v zneĺi neskorších predpisov

medzi

Budúcim pľedávajúcim :
Obchodné meno:
Sídlo:

Adresa na doručenie:
lČo:
Právna foľma:
Zapisané:

Adľesa na doručovanie:
Zastupené:

Trvalé bydlisko :

štátna príslušnosť :
Tel. kontakt :

E-mail:

ďalej len budúci,,predávajúci"

budúcim kupujúcim:
Obec:
Zastupené:
So sídlom:
lČo:
DIČ :
ĺČ opH :

Bankové spojeníe :

Císlo účtu v tvare IBAN:

Družstvo Agrofond Bukovina
Paláľikova 2845126 a
O22OI Čadca
totožná s adresou sídla
52 734 412............
družstvo
V obchodnom registri okresného súdu Žilina v oddieli:
Dľ vo vloŽkel0l69/L
TotoŽná s adresou sídla
predsedom druŽstva Jakubom Zboľovančíkom
Podvysoká 202,023 57 Podvysoká
občan Slovenskei reoublikv
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MESTO TURZOVKA
JUDr. Ľubomírom GOLISOM, primátorom mesta
Stred č. I78, 023 54 Tuľzovka' SR
003 1433 1

2020553315
nie je platcom DPH
PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.,
sK50 5600 0000 00020461 7002

d'alej len ,,budúci kupujúci "

čhnok I.
Pľeambula

IlTáto zmluva o budúcej kupnej zmluve upravuje podmienky budúcej kúpy nehnuteľností a to
pozemkov:

- CKN 5263ll trvalý trávny porast o v1innere 832 m2
- CKN 5264/I trva|ý tľávny porast o výmere 1265 m2,

ktoľé sa nachádzaji v katastrálnom území Dlhá nad Kysucou obce Dlhá nad Kysucou
v extraviláne obce Dlhá nad Kysucou a sú zapísané na LV č. 2388 vedenom okľesným úradom
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v Čadci, katastrálnym odborom pre účel realízácie stavby Náučno turistická oddychová zóna
s vyhliadkou na vrchu Bukovina.

2. Mesto Turzovka, Stred č. I78, 023 54 Turzovka, IČo: 0031433 I, má záujem vybudovať
na styku katastrálnychuzemi Tuľzovka, Dlhá nad Kysucou, Podvysoká na vľchu Bukovina
stavbu: ,' Náučno turistická oddychová zóna s vyhliadkou na vrchu Bukovina" /ďalej len
stavbď.

Zatým účelom sa Mesto Turzovka chce zapojiť do opeľačného pľogramu Inteľreg V -
A Slovenská ľepublika - Česká republika spoločne so svojim partnerom z Ceskej republiky,
resp. do inej moŽnej dotačnej výzvy znárodných, resp. európskych zdrojov'

Preto Mesto Turzovka chce pripraviť projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
s názvom stavby: Náučno tuľistická oddychová zóna s vyhliadkou na vrchu Bukovina" lďalej
len stavbď a následne k tomu príslušný eurofondový pľojekt.

Uvedený projekt bude slúŽiť na oddychovo náučnú turistiku, ktorej cieľom je spoznanie
príľodného a kulturneho dedičstva Mesta Turzovka a celého slovensko _ českého pohraničia,
Turzovskej vrchoviny, Javorníkov a Moravsko Slieszskych Beskýd. Súčasťou bude i ga|éna
pre vývamé diela a informačné tabule sprevádzajúceho,turistu a návštevníka príbehom
o Turzovke, prírodnom a kultumom dedičstve regiónu a celého okolitého slovensko-českého
pohraničia. Súčast'ou bude i vyhliadka na okolitú prírodu.

Cieľom projektu je posilniť kontakt a trvalú cezhĺaničnú spolupľácu obyvateľov
a samospráv obcí slovensko _českého ľegiónu. Cieľom samosprávy Mesta Turzovka je
vývoriť atľaktívnu turisticku ponuku, ktoľá by umoŽnila posilniť vzájomnú súdrŽnosť medzi
obyvatel'mi regiónu. Bude sa snažiť zachytiť genius loci tohoto miesta.

Náučno tuľistická oddychová zóĺa s vyhliadkou na vrchu Bukovina bude umiestnená pri
tuľistickom chodníku, pri kaplnke, pri tradičnom mieste turistických vychádzok obyvateľov
mesta Turzovka, obce Podvysoká a obce Dlhá nad Kysucou, regiónu Horných Kysúc a celého
slovensko - českého pohraničia.

Konkľétne bude umiestnená na pozemkoch CKN 526311trvalý trávny poľast o výmeľe 832

m2 a CKN 5264lI trvalý trávny porast o výmere 1265 m2 v k'ú. Dlhá nad Kysucou obce Dlhá
nad Kysucou, nakoľko sa jedná o vrchol kopca Bukovina s vysporiadanými vlastníckymi
vzťahml.

Prístupná bude z pozemku CKN 5298 zastavanáplocha a nádvorie o výmere |7I7 m2,

miestna prístupová komunikácia vo vlastníctve a spľáve obce Dlhá nad Kysucou.

Stavebný projekt pľe územné rozhodnutie a stavebné povolenie bude spracovaný
investoľom Mestom Turzovka.
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3. Investorom a stavebníkom uvedenej stavby bude Mesto Turzovka, Stľed č. l78,023 54
Turzovka, IČo: oo: |433L Stavebným úradom pľe povolenie uvedenej stavby je v súčasnosti
obec Dlhá nad Kysucou.

4. Mesto Turzovka ako budúci kupujúci je samostatný uzemĺý samosprávny a spľávny celok
SR, zdruŽuje osoby' ktoľé majú na jej územítrva|ý pobyt. Mesto Tuľzovka je pľávnickou
osobou, ktorázapodmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným
majetkom a s vlastn1ými príjmami. V ich rámci vykonáva vlastnú investičnú činnosť. V rámci
stavby" Náučno turistická oddychová zóna s vyhliadkou na vrchu Bukovina" , má postavenie

investora uvedenej stavby a jej budúceho vlastníka.

5. Budúci pľedávajúci je vlastníkom pozemkov:

- CKN 5263lI tľvalý trávny porast o výmere 832 m2

- CKN 5264lI trva|ý trávny porast o výmere 1265 fiŕ"ktoré sa nachádzajil
v katastrálnom území Dlhá nad Kysucou obce Dlhá nad Kysucou v extľavilane obce Dlhá
nad Kysucou a sú zapísaĺéna LVč. 2388 vedenom okresným úradom v Čadci, katastrálnym

odborom.

6. Účelom tejto zmluvy je v konečnom dôsledku získať vlastnícke práva k pozemkom' na

ktoých bude ľealizovanástavba,,Náučno tuľistická oddychová zóna s vyhliadkou na vľchu
Bukovina" , k čomu slúŽi i táto zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ktoľou investoľ
stavby Mesto Turzovka získav zmysle $ 139 zákoĺa č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znenineskorších predpisov pred konečným získaním vlastníckych práv
k uveden;iľn pozemkom ,inéprävak pozemkom zasiahnutým stavbou.

čHnok II
Pľedmet a účel budúcej kúpy

1/ Pľedmetom tejto zmluvy je budúca kúpa pozemkov 
', 

budúcim kupujúcim"

- CKN 5263lltrvalý trávny porast o výmere 832 m2

- CKN 5264lI trvalý trávny porast o výmere 1265 m2'ktoré sa nachádzajil
v katastrálnom území Dlhá nad Kysucou obce Dlhá nad Kysucou v extraviláne obce
Dlhá nad Kysucou a sú zapísané na LV č. 2388 vedenom okĺesným úradom v Čadci,
katastrálnym odborom

od ich vlastníka,, budúceho pľedávajúceho" zapodmienok uvedených v tejto zmluve
o budúcej kupnej zmluve.

2. Účelom tejto zmluvy je v konečnom dôsledku získať vlastnícke práva k pozemkom' na

ktoľých bude realizovaná stavba ,,Náučno turistická oddychová zóna s vyhliadkou na vrchu

Bukovina" a ziskať súhlasy vlastníka pozemkov CKN 526311 a CKN 5264lI s ľealizáciou:

- projekčných prác na pozemkoch predmetu zmluvy
- geologických prác na pozemkoch predmetu zmluvy pre účely projekčných a statických prác

/sondy a pod./
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- geodetickýchprác na pozemkoch predmetu zmluvy /geodetické merania, merania polohopisu
a výškopisu, výyčovacie pľáce, geometricképlány pre vyňatie pozemkov z PPF, porea|izačné
zamer ania, porealizačné geometrické p|äny l
- územného a pľíslušného stavebného konania na pozemkoch predmetu zmluvy pre ľiadne
povolenie,, Stavbý'
- s inžinieľskou činnost'ou realizovanou na pozemkoch pľedmetu zmluvy pľe účely získania
právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia na pozemkoch pľedmetu zmluvy
- s kompletnou stavebnoarcallzáciou diela podľa vydaného územného a stavebného povolenia
- s kolaudáciou stavby realizovanou na ziĺklade právoplatného územného a stavebného
povolenia

3/Súčasne právne vzťahy ako súčasť Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve tvoria prílohu tejto
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, a to v rozsahu :

- v1ýpis LV 2388
- Snímok Zmapy

čHnok III
Podmienky uzavľetia budúcej kúpnej zmluvy

l/Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa zaväzajú, že po splnení podmienok tejto zmluvy
o budúcej kupnej zmluve, uzavru najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti územného ľozhodnutia na uvedenú stavbu ,'kúpnu Zmluvu", ktorej predmetom
bude kúpa nehnuteľnosti uvedenej v č1. il tejto zmluvy Za cenu v zmysle znaleckého posudku
a jej obsah bude mať minimálne náleŽitosti, ktoré budú dohodnuté v tejto zmluve o budúcej
kúpnej zmluve.

2l Kuzatvoľeniu budúcej kúpnej zmluvy medzi budúcim predávajúcim a budúcim kupujúcim
dôjde po splnení podmienok , ktoré sú stanovené v tejto zmluve.

3/ Budúci predávajúci sazavdzlje, že prevedie vlastnícke právo na budúceho kupujúceho, ktorý
sa zav äzuje, že pnjme predmet zmluvy do svojho výlučného vlastníctva.

4/ Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku pozemkov predmetu zmluvy bude znášať
budúci kupujúci.

5/ Náklady na vyhotovenie a vkladovanie riadnej kupnej zmluvy do katastra nehnuteľností
bude znášať budúci kupujúci.

Clánok IV
obsah budúcej kúpnej zmluvy

1/ Budúci kupujúci nadobudne vlastnícke právo kprevádzaĺým pozemkom predmetu kúpy aŽ

vkladom do katastľa nehnuteľností, vedeného okľesným úradom v Čadci, katastrálnym
odboľom.. Dňom vkladu pľejdú na kupujúceho všetky práva a povinnosti k prevádzaným
pozemkom.
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2l Zmluvné stľany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho pľáva bude pľedložený
okľesnému úradu Čadca ' katastrálnemu odboru najneskôr do 30 kalendárnych dní od
uzatvoľenia riadnej kúpnej zmluvy.

3/ Kúpna cena bude budúcemu pľedávajúcemu vyplatená najneskôľ do 14 kalendáľnych dní od
doručenia Rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
v prospech kupujúceho. Kúpna cena bude poukázanáprevodnýn pľíkazom na účet budúceho
predávajúceho, alebo poštovou poukážkou na adresu budúceho predávajúceho uvedenú
v kúpnej zmluve.

4l Ak si budúci predávajúci nesplní povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, budúci kupujúci sa
môŽe dovolať svojich práv prostredníctvom súdu k splneniu dohodnutých povinností.

čHnok IV
Ďalšie pľáva a povinnosti Budúcich zmluvných stľán

1/ Budúci predávajúci sazavázýe,

a) že nelzavrie žiadnu takú zmluvu, ktorou by sa zaviazal préviesť pozemky predmetu Zmluvy
o budúcej lĺupnej zmluve na inú osobu ako Budúceho kupujúceho ( ďalej len ooTľetia osoba oo);

b) že neuzavrie Žiadnu takú zmluvu' ktorou by sa zaviazal uzavtlet' zmluvu o uzavretí takej
budúcej zmluvy s Tľeťou osobou,
c) že nevykoná žiaden úkon k tomu, aby predmetnú nehnutel'nosť zaťažil, predal, previedol,
daľoval, poskytol na výmenu, alebo iným spôsobom previedol vlastnícke právo na inú osobu,
hoc aj v budúcnosti, umožnil vzruk záIožneho práva alebo iného závázlll, ktorým by zmanl
splneniu účelu tejto zmluvy.

2l Ak zaril<ne (umrie)ktorákoľvek zo Zm|uvných stľán, práva a povinnosti z tejto Zmluvy
prechádzajú na jeho právneho nástupcu (dedičov)

3/ Iné práva a povinnosti nedefinované v tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve , ktoré neboli
bliŽšie konkĺetizované ohľadom budúcej kúpnej zmluvy budú po dohode zmluvných strán
doplnené a špecifikované v obsahu riadnej kúpnej zmluvy uzatvorenej v budúcnosti.

4/ Budúci predávajúci dáva súhlas Mestu Turzovka So spracovaním osobných údajov podľa
zákona NR SR č. 18/2018 oochľane osobných údajov vznení neskorších predpisov
v administratívnom procese smerujúcom k prevodu vlastníckeho préxa bez časového
obmedzenia. Súhlas sa vzťahuje na všetky úkony vy'konávané v záujme dosiahnutia prevodu
vlastníckeho pľáva podľa tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

5l Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve bude slúžiť budúcemu kupujúcemu a investorovi
stavby ,,Náučno tuľistická oddychová zóna s vyhliadkou na vrchu Bukovina" " pľe
pľeukázanie sa iných práv v zmysle $ 139 stavebného zákona k pozemkom predmetu zmluvy
pre účely
- projekčných prác na pozemkoch predmetu zmluvy
- geologických prác na pozemkoch predmetu zmluvy pre účely pľojekčných a statických pľác
/sondy apod.l
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- geodetick ýchprácna pozemkoch predmetu zmluvy /geodetické merania, merania polohopisu

a výškopisu, vytyčovaúe práce, geometrické plány pre vyňatie pozemkov z PPF, porcalizačné

zamer anĺa, poľealizačné geometri ck é plány l
- vyňatia paay rpoľnohospodárskeho pôdneho fondu

- ĺLemneio á pĺstusného stavebného konania na pozemkoch pľedmetu zmluvy pre riadne

povolenie,. StavbY"
- inŽinieľskej činnosti realizovanej na pozemkoch pľedmetu zmluvy pľe účely získania

pľávoplatnéhó územného rozhodnutia a stavebného povolenia na pozemkoch predmetu zmluvy

- prĺpäaneho výrubu drevín ĺa zÍtklaďe pľíslušného povolenia

- i<ompletnej siavebnej reallzáciediela iodľa vydaného územnóho a stavebného povolenia

- s kolaudáciou stavĹy realizovanou na základe právoplatného územného a stavebného

povolenia

6/ Budúci predávajúci týmto udeľuje aŽ do doby uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy budúcemu

Kupujúcemu a investorävi Stavby vy'stovny' písomný súhlas a splnomocňuje ho na realizácíu

nasledovných prác aúkonov na pore-ko"ĺ' p.ed*etu zmluvy až do doby uzatvorenia ľiadnej

kúpnej zmluvy:

- pľojekčných pľác na pozemkoch predmetu zmluvy
- geologick ých prácnä pozemkoch predmetu zmluvy pre ričely pľojekčných a statických pľác

/sondy a pod./
- geodetických prác na pozemkoch predmetu zmluvy /geodetické merania, meľania polohopisu

a výškopisu, vytyčovacie práce, geometrické plány pre vyňatie pozemkov zPPF ' porealizačné

zarner aĺía, porealizačné geometrick é p|ány l
_ s vynatím pôdy zpoľnohospodárskeho pôdneho fondu

- územného a príslusného stävebného kônania na pozemkoch predmetu zmluvy pre riadne

povolenie,, Stavbý'
- s inŽinierskou činnosťou realizovanou na pozemkoch pľedmetu zmluvy pre účely získania

právoplatného územného ľozhodnutia a stavebného povolenia na pozemkoch predmetu zmluvy

] . p.ĺ^puaným vyrubom drevín na zák|ade príslušného povolenia

- s kompletnou stavebnou realizáciou diela podľa vydaného územného a stavebného povolenia

- s kolaudáciou stavby realizovanou na zák\aďe právoplatného územného a stavebného

povolenia

článoľ V
odstúpenie od zmlulry, ukončenie zmluvy

1. Táto zmluva bude automaticky ukončená v prípade, Že v termíne do 30'06'2023

nezíska budúci kupujúci Mesto Turzovka právoplatnéuzemnéľozhodnutie na uvedenú

stavbu.

2. Budúci kupujúci Mesto Turzovka môŽe odstupiť od uvedenej zmluvy o budúcej

kúpnej 
"*i,ru. 

kedykoľvek v priebehu zmluvného vzťahu s jednomesačnou

výpovednou lehotou doručenou druhej zmluvnej strane budúcemu pľedávajúcemu '

Výpoveď začinaplynúť od pľvého dňä nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede

druhej zmluvnej strane.

3. Budúci predávajúci nemá počas obdobia zmluvného vzťahuod zmluvy o budúcej
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kúpnej zmluve moŽnosť odstupiť ani dat'výpoveď.

čhnok VI
Záverečné ustanovenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

llZmeĺy alebo doplnky tejto zmluvy o budúqej kúpnej zmluve budú vypracované písomne po

vzájomnf dohode zmluvných strán, pľičom platnými sa.stanú až po podpise oboch stľán.

2lTáto zmluvanadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán a účinnosť nadobúda

dňom nas|edujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka, podľa s 47a/l

občianskeho zákonník a v zneĺi neskoľší ch predpi sov.

3lTáto zmluva o budúcej kúpnej zmluve bola schváIenázabudúceho kupujúceho Uznesením

mEstského zastupiteľstva vTutzovke č. 46-1215-2022. |]vedené uznesenie MsZ je prílohou

tejto zmluvy.

4l Zm|uvnéstľany čestne prehlasujú, žezmluvabola urobená slobodne aváŽĺe, nie v tiesni ani

pod nátlakorn , urri zanápadĺenevýhodných podmienok. Zmluvné stľany si zmluvu prečítali ,
jej obsahu poľozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

5l Táto zm]1uva obudúcej kúpnej zmluve bola spísanáv 4 vyhotoveniach, pričom budúci

pľedávajúci obdrži 2(dva originály) a budúci kupujúci obdrži Z(dva ) originály.

ó/ Podpis budúceho predávajúceho musí byt úradne overený. Nákladynaúradné overenie znáša

budúci kupujúci.

v'? ! !!.:.ľ !.[.. .... .. .aĺ u. ! 9;3'?....49!.4...'.....

Budúci pľedávajúci
DruŽstvo Agrofond Bukovina zastupené
úradne overený podpis

Jakubom Zboľovančíkom

é?; P o ĺt I' a o s ĺ, c rJ i' ĺ; l' c ľ <,.j lĺ n i í l 1' ?-.Y..fN o r,, -,
,s

c"

p

l/ Turzovka ĺIňa.........."....'.......'.j;)])'.

okrlihla pečiatka ntcsta podpis:
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Budúci kupujúci

JUDr. Ľubomír
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Úrad geodéáe, kaľtografie a katastľa Slovenskej republiky

rnÍpls Z KATASTRA NEHNUTEĽNoSTÍ

Okres

Obec

Katastľálne územie

Čadca

Dlhá nad Kysucou

Dlhá nad Kysucou

DáfuIn vyhotoverria

Čas vyhotovenia

Udaje platné k

2s.5.2022

I l:20:05

24.5.2022 l8:00:00

Počet parciel: 4

502

so9t67

8 I 0908

gčĺsŤ

Výpis je neporržiteľný napráule ťlkony

rÝpIs Z LIsTU VlAsĺr.ľÍcnrĺ č. 2388

A: MAIETI(oVÁ PoDSTATA

Parcely registľa ,,C'' evidované na katastrálnej mape

Spoločná
nehnutel'nosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chĺánenej
nehnutelhosti

Paľcelné číslo Výmeľa v
mt

27 1526311 832 Trvďýtrávny
porast

Iné údaje:
Bez zápisu

7 I 2526312 74r Trvalý trávny
porast

Iné údaje:
Bez zápisu

1 2Trvalý trávny
porast

752Gll 1265

Iné údaje:
Bez zápisu

2152ilt2 342 Trvalýffimy
porast

7

Iné údaje:
Bez zápisu

Leg€nda

Spôsob vyrržívania pozemku

7 Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny poľast

Spoločná nelrnutelnosť

l Pozemok nieje spoločnou nehnuteľnosťou

Umiestnenie pozemku

2 Pozemok je umiestnený nrimo zastavaného územia obce

;l-

122



čĺsŤ B: WASTNÍcI A INÉ opnÁvlvpľÉ osoBY z PRÁVA KNEHNUTEĽNosTI

Mastnft

Správca

Nájomca

Počet vlastníkov: l

o

Poradové
číslo

Titul, pľiezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trualého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo l ICo l Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

1 Dnržstvo Agrofond Bukovina" Palárikova 2845l26uČadca,PsČ o22 01, sR' lČo: szllutz Ut

Titul nadobudnutia

Kúpna znrluva č. V-1809/202l zo día26.05.2021 - 38l202l

Iné údaje

Návrlr na zápis geometľického plánu č. 48l202l zo día 10.08.2021, R-59II202I - 9312021

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum naľodeniä, rodné číslo lIČo lIný identifrkačný údaj

)

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Tiful, pľiezvisko, meno, ľodné meno / Názov
Miesto trrĺalého pobytu / Sídlo
Dátum narodeniä, rodrré číslo l IČo lIný identiÍikačný údaj

K nehnutelhosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

K nehnutelhosti
K vlastníkovi

Poľadové
číslo

Titul, pľiezvisko, meno, ľodné meno / Názov
Miesto trvalélro pobytu / Sídlo
Dátum naľodeniä, rodné číslo l IČo lIný identifikačný údaj

Neevidovaní

ČĺsŤ c: Ťĺncrĺy

Bez tiarch,

Iná oprármená osoba

;

I

Výpis je neporžiteľný na pľáule úkony
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@ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 25.5.2022

Parcela registra C, 5263/1
iov:

Ži|inský , Čadca ' Dlhá nad Kysucou > k.ú. Dlhá nad Kysucou

2542t7
2544

41

4157

2542t6

5262

5283

5284

5261

5285

5286/í
5280

5287t',\

5287|',\

5280
5288 20m

Vytlačené z ap|ikácie Mapový klient ZBGIS. NepouŽĺtelhé na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepouŽitel'né na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenĺe hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môŽe vykonať len odboľne spôsobilá osoba.

4ff&2t5

2542t1

526312
5264t1

)

5282

5264n

5281

v
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o Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 25.5.2022

Číslo listu vlastnĺctva
ocooLJOO

Výĺmcla pal-ce Iy tl r'n-'

832

Katastrállle Úzet'nte

Dlhá nad Kysucou

Obec

Dlhá nad Kysucou

Druh pozemkr.r

Trvalý trávny porast

Spôsob vyuŽĺvania pozemkr-l

Pozemok lÚky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyuŽíVaný pre trvalý
trávny porast

Umiestnenie pozemku

Pozemok je Umiestnený mimo Zastavaného územia obce

Spoločná nehtrutel'nosť

Pozemok nie je spoločnou nehnutel'nosťou

Druh prárĺneho vzťahu

Neevidovaný

Údaje platné k dátumu

24 05.2022

Druh chránene1 nehnutel'nosti (0)

Neexistuje zaznam

Stavby (0)

Neexistuje za7nam o stavbách

Vlastnĺk (1)

1 . DruŽstvo Agrofond Bukovina, Palárikova 2845/26a, Čadca, PSČ O22 01 , SR (Podĺel: 1/1)

Vytlačené z aplikácĺe Mapový klient ZBGIS. Nepoužĺtel'né na právne úkony' (2/2)
Meranie a grafĺcké znázornenie je len informatívne a je nepouŽitel'né na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.

Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môŽe vykonať len odborne spôsobilá osoba.

o

q

O'

ä



25. 5.2022 11:24 Výpis z obchodného registra SR

MIN ISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPU BLIKY

oBcHoDľĺÝ necISTER
NA INTERNETE

Slovenskyl | älíEnglish

22

lftmmŕt
oolĺec
B"

Výpis z obchodného registra okresného súdu Žal'na
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony !

Oddiel: Dr

obchodné meno:

Sídlo:

lčo:

VloŽka číslo: 10169/L

(Jo"o záplsu:

Dľužstvo Agrofond Bukovina

Pa!árikova 2845l26a
čadcao220'|

52734 412

14.11.2019

Družstvo

chov vybraných druhov zvierat 
)

poskýovanie služieb v poľnohospodárstve a lesníctve

poskýovanie služieb súvisiacich so starostlivost'ou o zvieratá

poskýovanie sluŽieb v lesníctve a poľovníctve

poskytovanie služieb v rybárstve

kúpa tovaru na účety jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (vel'koobchod)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sluŽieb a uýroby

administratívne služby

prenájom nehnutel'ností spojený s poskýovaním iných než základných
služieb spojených s prenájmom

prenájom hnuteľných vecí

predseda

Jakub Zborovančík - čIen druŽstva poverený členskou schôdzou
Podvysoká 202

(od: 14.1'1.2019)

(od:14.11.2019)

(od: 14.'11.20't9)

(od: 14.11.20í9)

(od: 14.í.1.20191

(od: í4.11.2019)

(od:14.11.20í9)

(od: 14.11.2019)

(od: í4.'l1.2019)

(od:'t4.í1.20í9)

(od:14.11.20ĺ9)

(od: 'l4.11.20í9)

(od: 'l4.11.20í9)

(od:14.11.20í9)

(od: 14.'l'l.20í9)

(od: í4"l't'2019)

(od:14.í1.20í9)

(od:14.11.2019)

(od:14.11'20í9)

(od:14.11.2019)

Právna forma:

Predmet činnosti:

,s
tŕŠt"tutarny orgán:

Podvysoká 023 57
Vznik funkcie l 1 4.11.201 S&€

Konanie: V mene družstva koná predseda druŽstva samostatne.

Zapisované základné í 875 EURimanie:

Základný členský vklad: 
625 EUR

Dátum aktualizácie údajov: 24.05.2022

Dátum výpisu: 25.05'2022

t

o obchodnom registľi SR I Návod na použíVanie oRI I Naša adľesa M
Vyhl'adávanie podl'a : obchodného mena I identifikačného čísla

sídla I spisovej značlqr I pľiezviska a mena osoby

Aktuálne zmerly I Automatizované doplnenie identifikačných údajov I Kontakty na registrové súdy

ňttps:/iWwW'orsr'sk/vypis.asp?lD=503346&Sl 
D=5&P=o

t-
'v2



UZNESENIE č.: 46 _l2l5 _ 2022

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVO V TURZoVKE

Al SCHVAĽUJE
1.Budúcu kúpu pozemkov' budúcim kupujúcim Mestom Turzovka, Stred č. I78,02354
Turzovka, tČo: oo:t+33l ato parcielCKN 5263lI trvalý trármy poľast o vyrnere 832 rĺŕ a
CKN 526411 trvalý trálvny poľast o výmere 1265 fiŕ, čo spolu predstavuje 2088 m2 , v k.ú'
Dlhá nad Kysucou, obce Dlhá nad Kysucou, evidovaných okľesným úľadom v Čadci,
katastľálnym odborom na LV č' 2388 v k.ú' Dlhá nad Kysucou, obce Dlhá nad Kysucou' pre
účely realizácie budúcej stavby Náučno tuľistickej oddychovej zóny s vyhliadkou na vľchu
Bukovina, od qýlučného vlastníka pozemkov Družstvo Agrofond Bukovina, Paláľikova
2845l26a,0220I Čadca, ĺČo:szlz+4l2, zapodmienok uvedených v Zmluve o budúcej
kupnej zmluvev zmysle pľedloženého písomného návľhu zmluvy. Kúpna cena bude uľčená
v zmysle znaleckého posudku.

Z.Uzatxorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v zmysle predloženého písomného návľhu
medziDruŽstvom Agrofond Bukovina, Paláľikova 2845l26a,0220I Čadca,ĺČo:szlz++lz
a Mestom Tuľzovka, Stľed 178, 02354 Turzovka, lČo: oo: l433I, na pozemky CKN 5263ll
trvalý trávny poľast o výmere 832 Íŕ a CKN 5264ll twalý trávny porast o výmere 1265 fiŕ,
čo spolu pľedstavuje 2088 m2 v k.ú. Dlhá nad Kysucou, obce Dlhá nad Kysucou, evidované
na LV č. 2388, pľe účely ľeaIizácie budúcej stavby Náučno tuľistickej oddychovej zóny
s vyhliadkou na vrchu Bukovina.

3.Poverenie pľimátoľa mesta:

-Na uzavr'etie Zmluvy o budúcej kupnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohoto.
bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Turzovke: 13

Prítomní na hlasovaní: l l
Hlasovanie ZA: l0 MUDr. Jozef Bajcar, MUDr. Viera Belková, JIJDľ. Maľtin Biľka, Ing. Jozefa

, Dlhopolčeková ' 
JUDr' Radoslav Hruška, Mariiĺn Chudej, Ladislav Käduľa,

Ing. Jana Majtanová;; Ing. Martin Ml'avec, PaedDr. Eleonóľa Rudinská

Hlasovanie PROTI: l Mgr. Štefan Kompánek
ZDRŽAL sa hlasovania: 0
NEHLASOVAL: O

Primátor mesta
JUDľ. Ľubomíľ GOLIS v.ľ.

Podpísal dňa 13.05.2022




