
KUPNA Zl'{LUVA
uzatvorená podlä ustanovenia $ 588 a nasl. zák.é.40lI964Z.z. občiansky zákorĺrík

v zneni neskorších predpisov (d'alej len,,Zmlllvao')
pod č. E- 28l2022-^H

ČHnok I.
Zmluvné strany

Pľedávajúci:
Obec: MBSTO TURZOVKA
Sídlo: 023 54 Turzovka, Stred č.178, Slovenská republikalČo: 00314331 DIČ : zozo^sszzĺs
Zastipený : JUDĺ' Ľubomírom GOLISoM, primátoľom mesta
oprávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomír GOLIS, primátoľ mesta
opľávnený ľokovať vo veciach pľedmetu zmluvy:

Mgr. Anna Hrtúsová, referent správy majetku mesta
Kontakt: 04114209321

Adresa doručovania: Mesto Turzovka' Stľed I78, O23 54 Turzovka, SR
Bankové spojenie : PRIMA BANKA sLoVENsKo, a.S.,
Císlo účtu : 020461700215600' IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
Mesto nie je platcom DPH. )

(ďalej len ako ,,predóvajúci")

A

Kupujúci:
Meno a pľiezvisko:
Dátum naľodenia:
Trvalý pobyt:
Císlo oP:
Štát.'a príslušnosť:
Adresa doručovania:

Emília Biľková, ľod. Cervencová
07 .05.l9 49, Rodné čis|o: 49 5 507 1284
Predmier 278,023 54 Turzovka, Slovenská republika
E/^793237
občan Slovenskej ľepubliky
Predmier 278,023 54 Turzovka, Slovenská republika

(ďalej len ako ,,kupujtúci")

/Preddvajúci a Kupujúci ďalej iba ,,Zmluvné stľany,,/

Zmluvne strany uzaÍváraji podl'aust. $ 588 anásl. zákona č. 4011964 Zb. - občiansky zákonník,
v znení neskorších doplnkov a noviel, Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva k nehnutel'nosti (ďalej
v texte len,'Kúpna zmluva") , za týcllÍo dohodnutých podmienok:

Clánok II.
Pľeambula

2.1 Pľehlásenia Pľedávajúceho k Pľedmetu pľevodu.

2.1.1
Predávajúci, Mesto Tuľzovka je ýlučným vlastníkom pozemku, parcely C-KN č. 4081 - druh
pozemku' omá pôda o ýmere 1'48 m2, vo velkosti podielu 1/1 k celku, ktorá sa nachádza
v katastrálnom území Turzovka, zapisaná na LV č. l evidovaný v katastri nehnutelhosti okľesným
úradom Čadca, katastrálnym odborom pre okľes Čadca, obec Turiovka, katastrálne územie Turzovka.
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2.1.2
Predávajúci touto Kúpnou zmluvou pľedáva kupujúcemu do výlučného vlastníctva nehnutel'nosť,
pozemok, parcelu C-KN č. 408l - druh pozemku' omá pôda o ýmere 748 m2, vo vel'kosti podielu
1/1 k celku, kÍorá sa ĺachádza v katastrálnom izemi Turzovka, zapisaná na LV č. 1 evidovaný
v katastri nehnutelhosti okľesným úradom Čadca, katastľálnym odborom pre okres Čadca, obec
Turzovka, katastrálne izemie Turzovka a zaväzuje sa pľeviesť na kupujúceho vlastnícke právo
k nemu (d'alej len ako Predmet pľevodu)
2.1.3
Predávajúci pľehlasuje, že Predmet prevodu špecifikovaný Č1. il, ods' 2.1, bod2.I.2) Kúpnej
zmluvy predáva v súlade s ust. $9a , ods.8, písm' e) zákona Slovenskej národnej rady č.138/199| Zb.
o majetku obcí, v zneni neskorších doplnkov a noviel' ako dôvod hodný osobitného zretel'a, ktoý
schválilo Mestské zastupitel'stvo Mesta Turzovka, Uznesením č. 69 - 3016 - 2022 na svojom
zasadnutí konanom dňa 30.06.2022 (zálmer) a Uznesením č.92 _ 6l|0 - 2022 na svojom zasadnutí
konanom dňa 06.10.2022 (pľedaj).
2.1.4
Pľedávajúci vyhlasuje, že k Predmetu prevodu neviaznu žiadne dlhy, zäIožné práva a vecné bremená
a pľehlasuje, že nie sú mu zĺáme ani iné práva v prospech tretích osôb, kÍoré by obmedzovali jeho
dispozičné právo s nehnutelhosťou nakladať, prehlasuje, že prevádzaná nehnutelhosť je spôsobilá na
riadne uŽívanie za účelom jej podstaty' Predávajúci ďalej vyhlasuje, že jeho vlastnícke právo
kprevádzanej nehnutelhosti nie je obmedzené Žiadnym zmluvným vďahom alebo písomnou, či
ústnou dohodou s tľeťou osobou, ktorá by mohla ovplyvniť výkon jeho vlastníckych pľáv
Predávajúceho ktejto nehnutelhosti, jej budúcu držbu auŽívanie alebo prevod vlastníckeho práva
kprevádzanej nehnutelhosti, alebo by mohla inak nepriaznivo ovplyvniť (znemožniť, spomaliť,
skomplikovať a pod') rea|izáciu prevodu vlastníckeho práva v zmysle tejto zmluvy v prospech
Kupujúceho, a že prevädzaná nehnutel'nosť nemá Žiadĺe skrýé vady. Predmet prevodu nie je
predmetom súdneho sporu' alebo iného konania, ktoré by mohlo viesť k spochybneniu vlastníckeho
práva Predávajúceho k tejto nehnutelhosti.

2.2 Pľehlásenie Kupujúceho.

2.2.1
Kupujúci je fyzickou osobou, ktorej pľejav vôle smeruje nadobudnúť nehnutelhosť uvádzaĺuv Čl. II,
ods. 2.1, bod2.L2) za podmienok stanovených touto Zmluvou do svojho výlučného vlastníctva.

Zároveň prehlasuje, že stav Pľedmetu laipy pozná z listín a dokumentov, kÍoré mu predložil
predávajúci pred uzavretím tejto zmluvy (list vlastníctva a zna|eclcý posudok), jeho stav mu je dobre
známy vzhl'adom k tomu , že tento pozemok užíva odo dňa výstavby rodirrného domu a pľeberá ho
v stave v akom sa nachádza ku dňu podpísania tejto zmluvy, ako stoji a leží, všetky náležitosti sú mu
jasné a určité a nemá žiadne výhľady ani pripomienky.
1)1
Kupujúca strana prehlasuje, Že je fyzickou osobou, ktorá predmet kupy kupuje za účelom
majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vďahov k pozemku, ktoý tvorí pľístup, časť dvora
a časť záhrady k rodinnému domu čs. 278 v Tlrzovke odo dňa jeho zápisu na líst vlastníctva.
2.2.3
Kupujúci prehlasuje, že uhľadí náklady Pľedávajúcemu, ktoré vynaložil Za vypracovanie znaleckého
posudku č. |0412022 vyhotoveného dňa 09.06.2022 znalcom: Ing. Vladimírom Kubincom, 023 56
Makov 65, za účelom: na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku.

Clánok III.
Účel zmluvy

3.1
Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnutelhosti špecifikovanej v Čl.
II, ods. 2.l, bod 2.l.2) Kúpnej zmluvy' v tam uvedenom rozsahu z Predávajúceho na Kupujúceho'
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článok IV.
Pľedmet zmluvy - Pľejav vôle zmluvných stľán

4.1
Predávajúci na základe tejto Kúpnej zmluvy odpredáva kupujúcemu do jeho ýlučného vlastníctva
nehnutelhosť, pozemok, parcelu C-KN č. 4081 - druh pozemku, orná pôda o výmere l48 m2, vo
vel'kosti podielu l/1 k celku' ktoľá sa nachádza v katastrálnomiszemi Turzovka, zapísaná na LV č. l
evídovaný v katastri nehnutelhosti okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom pľe okľes Čadca,
obec Turzovka' katastrálne územie Turzovka , za podmienok stanovených touto Zmluvou.
4.2
Bližšia špecifikácia Predmetu kupy vyplyua zo znaleckého posudkl č. IO4|2O22 vyhotoveného dňa
09.06.2022 znalcom'.Ing. Vladimírom Kubincom, 023 56 Makov 65, ktoý tvorí prílohu Návrhu na
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutel'nosti.
4.3
Vlastnícke pľávo k Pľedmetu kupy nadobudne Kupujúci na základe vkladu vlastníckeho práva do
katastra nehnutelhostí, dňom nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia okresného úradu Čadca,
Katastrálny odbor' o povolení vkladu vlastníckeho práva k Predmetu l<upy v pľospech Kupujúceho.

článot v.
Popis a ľozloha Pľedmetu kúpy

5.1
Predmet kripy, pozemok s paľcelným číslom : C-KN č. 4081 _ druh pozemku: orná pôda o ýmere
I48 rn2, sanachádza vkatastľálnom území Turzovka, zapisaný na LV č' 1, vzastavanom uzemi
mesta Tuľzovka, v miestnej časti Predmier. Kultúra je omá pôda, aj keď táto nekorešponduje so
skutočným vyržitím pozemku, ktoý je čiastočne zastavaný spevnenou plochou pľístupovej
komunikácie k ľodinnému domu a zprevažnej časti je svahovitý bez moŽnostivylŽitiaako omá pôda
Pozemok je dlhodobo uživaný bezkolízne a|eživ oplotenom areáli rodinného domu čs. 278.

Clánok VI.
Kúpna cena a platobné podmienky

6.1
Kúpnu ceÍLvza nehnutel'nosť ako celok (Pľedmet kupy podlä Čl. IV, ods.4.1 tejto Kúpnej zmluvy)
schválilo Mestské zastupitel'stvo Mesta Turzovka, Uznesením č. 69 - 3016 - 2022 na svojom zasadnutí
konanom dňa 30.06.2022 (zámer) a Uznesením č.92 - 6110 - 2022 na svojom zasadnutí konanom dňa
06.r0.2022 (predaj).
6.2
Kúpna cena z^ nehnutel'nost'ako celok (Predmet kupy podl'a Čl. tv, ods.4.1 Zmllvy)je uľčená vo
výške: 449,92 Buľo slovom: Štyľistoštyridsaťdeväť eur a92l|O0 centov, čo pľedstavujé kúpn, 

""'',,za pozemok celkom o ýmere: l48 m2' Jednotková kupna cena za m2 pozemku predstavuje sumu:
3,04 €lm2 pozemku.
ó.3
Kupujúci sa zaväzuje uhľadiť Predávajúcemu :

- kúpnu cenu Za pozemok V sume 449,92 EIJR
- náklady spojené s vkladom do katastra nehnutelhosti (66,- € správny poplatok) a s vypracovaním

kúpnej zmluvy (7,- € poplatok), tieto náklady predstavujú sumu celkom: 73'00 EUR'
- náklady Za Vypracovanie znaleckého posudku č' 10412022 v sume 100,- EUR'
6.4
Kupujúci sa podpisom tejto zmluvy zavázuje ufuadiť Predávajúcemu kúpnu cenu Za pozemok ,

vrátane nákladov špecifikovaných vbode 6.3 tohto článku, na základe faktúry vystavenej
pľedávajúcim v sume celkom: 622'92 EUR, so splatnost'ou 14 dní odo dňa jej vystavenia.
o.5
Kúpna cena Sa povaŽuje za zaplatenijej pripísaním na účet Predávajúceho uvedený 

" 
Čt. I.) Kúpnej

zmluvy Kupujúcim, formou bezhotovostného platobného styku, a to najneskôr v deň splatnosti
vystavenej faktúry. Predávajúci podá Návrh na zápis Zmeny vlastníckeho práva v príslušnom Katastri
nehnutelhostí po pripísaní Kúpnej ceny včas a ľiadne na účet predávajúceho, najneskôr do 10
pľacovných dní.
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6.6
Prevod predmetu kupy je realizovaný v súlade s $ 9a, ods. 8, písm. e) Zák.é. I38ll99I Zb. - o
majetku obcí v znení neskorších doplnkov a noviel, Štutúto* Mesta Turzovka a platných Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Tuľzovka, uprawjúci zmluvný prevod nehnutelhého mäjetku mesta.
6.7
Kúpna cena je určená nazáÝJade znaleckého posudku č. 10412022 vypľacovaným dňa 09'06.2022
znalcom Ing. Vladimíľom Kubincom, 023 56 Makov 65.

článok VII.
odovzdanie a pľevzatie nehnutel'ností

7.1
Kupujúci vyhlasuje, žepozná aktuálny stav predávanej nehnutelhostí a kupujeju v stave' v akom sa
nachádza ku dňu podpísania tejto zmluvy.
1)
Kupujúci nadobudne vlastnícke pľávo k Predmetu kupy Rozhodnutím o návrhu na vklad vlastníckeho
práva vydaným okĺesným úradom Čadca, katastrálnym odborom. Právne účinky vkladu vlastníckeho
práva vznikajú na záVJade právoplatného rozhodnutia ojeho povolení. Deň právoplatného
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, je súčasne dňom
odovzdania predmetu kupy do llživania kupujúcemu. Toto ustanovenie nattádza odovzdávací
a preberací protokol.

článok VIII.
Osobitné ustanovenia )

8.1
Zmluvne stľany sa dohodli, že v pripade nezaplatenia Kúpnej ceny včas a riadne podl'a čl' VI, ods.
6.4) tejto Zm7uvy,je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania.
8.2
Nezaplatenie Kúpnej ceny podl'a Čt. vl.; včas a riadne je hrubým porušením zmluvnej povinnosti
Kupujúceho a zakladá oprávnenie Predávajúcemu odstúpiť od Kúpnej zmluly. A to v pľípade, ak
Predávajúci Kupujúceho po uplynutí lehoty na zaplatenie Kúpnej ceny včas a riadne písomne upozorní
na adľese uvádzanej v záhlavi tejto Kúpnej zmluvy a Kupujúci ani do 7 pracovných dní od prevzatia
Yýzw Predávajúceho k splneniu si jeho zmluvnej povinnosti' povinnosť nesplní'
8.3
Zm7uvne strany sa dohodli' že náwh na vklad vlastníckeho práva podá Predávajúci, a to do 10
pľacovných dní po pripísaní Kúpnej ceny včas a riadne na účet predávajúceho .

8.4
Návrh na vklad vlastníckeho pľáva k nehnutel'nosti, ktorá je predmetom prevodu, podá Predávajúci do
katastra nehnutelhosti aŽ po zaplateru celej Kúpnej ceny uvedenej (Č1. VI. Kúpnej zmluvy) a zaplateru
prípadnej sankcie podl'a článku VIII', ods. 8.l ) Kúpnej zmluly' Za zaplatenie Kúpnej ceny ako aj

sankcie' sa považuje deň ich pripísania na účet Predávajúceho.
8.5
Kupujúci podpisomKúpnej zmluvy s p l n o m o c ň u j e Predávajúceho, abyvzmysle $ 28 zákona
č. 16211995 Zb. o Katastri nehnute|hostí a o zápise vlastníckych a iných pľáv k nehnute|hostiam
(Katastrálny zákon) v zneni neskorších predpisov a noviel, požiada| okresný úrad Čadca, Katastľálny
odbor, o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostí k predmetu prevodu podl'a
Kúpnej zmluvy.
8.6
Kupujúci a Predávajúcí sa dohod|i, Že ak Kúpna zmluva alebo Návrh na vklad vlastníckeho pľáva
budú obsahovať prípadné chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprármosti, bez zbytočného
odkladu písomne vyhotovia Dodatok k tejto zmluve, alebo k Návrhu na vklad vlastníckeho práva, aby
došlo k naplneniu vôle oboch zmluvných strán vyplývajúcej z obsahu Kúpnej zmluvy.

ľ
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článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1
Zmluvné vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho
zákonnika, ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.
9.2
Táto zmluva je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č). 2lll2000 Z.z' o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov.
9.3
Táto zm|uva 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 zmllva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktoých 2 exempláľe budú predložené okľesnému
úradu Cadca, Katastrálny odbor k návľhu na vklad vlastníckeho práva, 1 exemplár je určený pre
Kupujúceho a 1 exemplárje určený pre Pľedávajúceho.
9.5
Súčasťou zmluvy ako jej prílohy sú:
- Uznesenie č. 69 - 30/6 - 2022 MsZ v Turzovke zo dňa 30.06.2022
- Uznesenie č. 92 - 6/10 - 2022 MsZ v Turzovke zo dňa 06.10.2022
- Výpis z listu vlastnĺctva č. l vytvorený cez katastrálny portál
- InÍormatívna kópia z mapy vytyoľená cez katastrálny portáĺ

9.6 ,
Zmluvné stľany vzájomne v y h 1a s u j ú, Žeich zmluvná volhosť nie je obmedzená, zmluvu
uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a iných napadne
neýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu poľozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Turzovke' dňa ''í/' V Turzovke , anu ...4/:..(Í:/ĺ-ĺz/.

U t

Predávajúci:
JUDľ
Primátor

Kupujúci:
Emília Birková
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UZNESENIE č.: 92 -6ĺ10 _ 2022

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE

N SCHVAĽUJE

1. odpredaj pozemkumestaakoprípadhodnýosobitného zretel'a,v zmysle $9a)ods.8,
písm. e) Zák' č. 1381199I Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to:

- parcely C-KN č. 4081 - druh pozemku: omá pôda, o ýmere I48 m2, ktoľá sa nachádza
vkatastrálnom území Turzovka' vMČ Predmier, zapisanej na LV č. 1, evidovaný vkatastri
nehnutelhosti okresným úradom Čadca,katastľálnym odborom pre okres Čadca, obec Tuľzovka,
katastrálne územie Turzovka, Za cet:lJ určenú na záklaďe znaleckého posudku č,. |0412022
vyhotoveného dňa 09.06.2022 zna|com'. Ing. Vladimírom Kubincom, 023 56 Makov 65, v
jednotkovej hodnote pozemku: 3,O4 €hTZ, kupna cena zapozemok o ýmere I48 m2 je uľčená v
sume: 449,92 €, a to pre kupujúceho: p. Emília Biľková, Predmieľ 278,023 54 Tuľzovka' v podiele
III; zapodmienok:

- Kupujúci uhľadí kúpnu cenuzapozemok v sume: 449,92€naič,eÍpľedávajúceho bezhotovostným
pľevodom, na zálďade faktúry vystavenej predávajúcim po podpise kúpnej zttluvy , so splatnosťou
14 dni odo dňajej vystavenia'

- Kupujúci uhľadí správny poplatok zanáwhna vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutel'nosti
vo výške 66,- € a poplatok za vwracovanie zmluvy vo ýške 7'- €

- Kupujúci uhľadí náklady zavwracovanie znaleckého posudku v Sume l00,- €
Dôvod hodný osobitného zľetel'a ie skutočnosť , že ide o pozemok' ktoý j e trvalo prebýočný,
mesto ho nevyrržíva pre svoje potľeby z dôvodu, že uvedený pozemok je v lŽivani Žiadatel'ky
anachádza sa v oplotenom areáli rodinného domu post. na parc. č,. 4082 a tvorí pľístup, časť
dvora a éasť záIlrady k rodinnému domu odo dňa zápisu ľodirľrého domu na list vlastníctva .

Pozemok je vo rn-ŕlučnom vlastníctve mesta odZl.6.202I.
2. Poverenie primátora mesta:

- Na uzavretie kupnej zmluvy v zmysle $ 588 a nasl. občianskeho Zákonníkač. 4011964 Zb.
v platnom zneni, podl'a bodu 1 tohto uznesenia.
- Vypovedanie, odstúpenie od zmluvy uzavľetej podl'a bodu 1 tohto uznesenia v prípade, ak
kupujúci poruší svoje zmluvne dohodnuté povinnosti.

bez pripomienok

Celkoý počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Turzovke: l3
Prítomní na hlasovaní: l0
Hlasovanie ZA: 8 MUDr. Jozef Bajcar, MUDr. Viera Belková,Ing. Jozefa Dlhopolčeková,

Ladislav Kadura, Mgr. Štefan Kompánek, Ing. Jana Majtanová,
Ing. Martin Mravec, PaedDr. Eleonóra Rudinská

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŽAL sa hlasovania:0
NEHLASOVAL: 2 JUDľ. Radoslav Hruška, Maľián Chudej

Prim
JUDľ. Ľu GOLIS

Podpísal .10.2022
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1

UZNESENIE č.: 69 _30/6 - 2022

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE

Al SCHVAĽUJE

Trvalú preb ytoč n o sť pozemku, parcelyC-KN č.4081 _druhpozemku: ornápôda,
o ýmere I48 m2, kÍorá sa nachádza v katastrálnom území Turzovka' v MČ Pľedmier, zapisaný
na LV č. 1' evidovaný v katastri nehnutelhosti okľesným úradom Čadca, katastľálnym odborom
pre okľes Čadca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka, z dôvodu' že ide o pozemok, kÍoý
mesto nevyuŽivapľe vlastné potreby z dôvodu, že uvedený pozemok je v lŽívaniŽiadatelky
anachádza sa v oplotenom aľeáli rodiĺľrého domu post. na parc' é. 4082 a tvorí prístup
k rodinnému domu' Pozemok je vo ýlučnom vlastníctve mesta od2l.6.202l.

2. Z ám e r nakladania s majetkom mesta Turzovka - odpredaj pozemku:
paľcely C-KN č. 4081 _ druh pozemku: omá pôda, o ýmere |48 m2, kĺorá sa nachádza
vkatastrálnom území Tuľzovka, vMČ Predmier, zapísaĺý na LV č. 1, evidovaný vkatastri
nehnutelhosti okľesným úradom Čadca' katastrálnym odboľom pre okľes Čadca, obec Turzovka,
katastrálne izemie Turzovka, v zmysle $ 9a) ods.8, písm. e)Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenlJ určenú na záHade
znaleckého posudku é. 10412022 vyhotoveného dňa 09'06.2022 znalcom: Ing' Vladimíľom
Kubincom, 023 56 Makov 65, v jednotkovej hodnote pozemku: 3,04 €lm2, čo pľedstavuje kripnu
cenlf za ýmeru I48 m2 v sume: 449,92 €, a to pre kupujúceho: p. Emília Birková, Predmier 278,
023 54 Turzovka, v podiele III; za podmienok:
- Kupujúci uhradí kripnu cenvzapozemok v sume: 449,92 € na účet predávajúceho
bezhotovostným prevodom' na záklaďe faktúry vystavenej predávajúcim po podpise kupnej
zmluvy, so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia,

- Kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelhosti
vo ýške 66,- € a poplatok Za vypracovanie zmluvy vo výške 7,- €

- Kupujúci uhradí náklady Zawpracovanie znaleckého posudku V Sume 100,- €
Dôvod hodný osobitného zretel'a je skutočnosť, že iďe o pozemok, ktorý je trvalo prebýočný'
mesto ho nevyrrŽíva pre svoje potreby z dôvodu, že uvedený pozemok je v uživani žiadatel'ky
a nachádza sa v oplotenom areáli rodinného domu post. na parc' č. 4082 a tvorí prístup, časť
dvora a časť záhľady k rodinnému domu odo dňa zápisu rodirľrého domu na list vlastníctva.
Pozemok je vo ýlučnom vlastníctve mesta od 2I.6.202I.
bez pripomienok

Celkoý počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Turzovke: 13
Prítomní na hlasovaní: 9
Hlasovanie ZA: 9 MUDr. Jozef Bajcar, MLIDr. Viera Belková,Ing. JozefaDlhopolčeková , Marián Chudej,

Ladislav Kadura, Mgr' Štefan Kompánek, Ing. Jana Majtanová, Ing. Martin Mravec,
PaedDr. Eleonóra Rudinská

Hlasovanie PROTI: 0
ZDF.ŽAL sa hlasovania:O
NEHLASOVAL: O

JUDľ GOLIS
P

Podpísal 01.07.2022
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Textový rámček
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Textový rámček



Úrad geodéáe, kaľtogra,fie a katasta Stoveĺrskej ľepubľky

rrÝľls z I(ATAsTRA NEHNUTEĽNosTÍ

C)kľes

Obec

Katastrálne územie

502

50950'7

866083

Čadca

Tuľzovka

Turzovka

Dátum vyhotovenia

Čas vyhotovenia

Údaje platné k

18.10.2022

l2:02:53

17 .10.2022 18:00:00

Výpis je nepoužiteľný napníwe rikony

vÝľls Z LISTU WASTNÍCTVA č. ĺ.

Č,q.sŤ A: MAIETKoVÁ PoDSTATA

Parcely regisha,,C'' evidované na katastn{lnej mape

Legeĺrda

Spôsob využív ania pozemku

Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nieje spoločnou nehnuteľnosťou

Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v Zastavanom území obce

čĺsŤ B: \ILASTNÍCI A INÉ oPRÁ\NENÉ osoBY z PRÁVA KNEHNUTEĽNosTI

Mastrík

l Pozemok využívaný pre rastlinnú ýrobu, na ktorom sa pestujú obilniny' okopaniny, krmoviny, technické plodiny,
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyuŽívaný pre ľastlinnú výrobu

Početparciel:1

Počet vlastníkov: l

Parcelné číslo Výmera v
m2

Druh pozemku Spôsob
vyuŽívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnutelhosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

4081 148 ornápôda 1 1 I

Iné údaje:
Bez zálpisu

Poradové
čís1o

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodeniä, rodné číslo l IČo l Iný identif,rkačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

I Mesto Tuľzovk4 Sted l78, Tunovkq Psč o23 54, sR' rČo: ltĺ:lt t/t

Titul nadobudnutia

Iz2



P1ot9!ol_č Ill2021 o prechode vlastníctva,postupení majetkových práv azáväzkov,Z3|89l2O2l zo dňa2l'06.202I
- s0312021

Iné údaje

Protokol o oprave chyby č. X97l2022 zo dňa 11'.03.2022 - 20512022

Poznámky

Bez zápisu.

Správca

Poradové
čís1o

Tiful, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátrrm narodeniä, ródné číslo / IČo / Iný identifikačný údaj

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Nájomca

)

čĺsŤ c: Ťencrľy

Bez tiarch

Iná oprávneĺrá osoba

Výpis je neporžitel'ný na prárme rrkony d

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dáfum narodeniá, rodné číslo / IČo / Iný identifikačný údaj

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / ICo / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

222



o Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republ|ky Dátum: 1B.10.2B22

Parcela registra C, 4081
Žllinský ' Čadca > Turzovka > k.ú. Turzovka
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitel'né na právne Úkony' (1/2)
Meľanie a grafĺcké znázornenie1e len infoľmatĺvne a je nepouŽitel'né na vytýčenie lrraníc pozemkov a osadenĺe stavieb na pozemky.
Vytýčenie hľaníc pozemkov a osadenĺe stavieb na pozemky rĺôŽe vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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@ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republĺky Dátum: 18'10.2022

Číslo llstu v|astníctva
1

I

Výmera parcely v m2

148

Katastrálne Územie

Turzovka

Obec

Turzovka

Druh pozemku

orná pÔda

Spôsob vyuŽívania pozemku

Pozemok vyuŽívaný pre rastlĺnnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny,
technické plodĺny, Zelenina a iné pol'nohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyuŽíVaný pre
rastlinnú výrobu

Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený V Zastavanom územíobce

Spoločná nehnutel'nosť

Pozemok nie je spoločnou nehnutel'nosťou

Druh právneho vzťahu

Neevĺdovaný

Udaje pĺatne k dátumu

17.10.2022

Druh chránenej ĺlehnutel'nosti (0)

Neexistuje zaznam

Stavby (0)

Neexistuje zaznam o stavbách

Vlastník (1)

1. Mesto Turzovka, Stred 178,Turzovka, PSČ 023 54,SR (Podiel: 1/1)

Vytlačené z aplĺkácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužĺtelhé na právne úkony. (2/2)
Meranĺe a grafĺcké znázornenie je len ĺnformatívne a je nepouŽitelhé na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenĺe stavieb na pozemky-
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenĺe stavieb na pozemky môŽe vykonať len odborne spôsobilá osoba.




