
KUPNA Z;MLUVA
vzaIvorená podlä ustanovenia $ 588 a nasl. zák.é.40/1964Z.z. občiansky zákonník

v zneni neskoľších predpisov (d'alej |en,,Zmluvao,)
podč.E-8l2022-AH

ČHnok l.
Zmluvné stľany

Predávajúci:
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: 023 54 Turzovka, Stred č.178, Slovenská republikaIČo: 00314331 DIČ : zozošszsls
Zastupený: JUDr. Ľubomírom GoLISoM, primátoľom mesta
oprávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomír GOLIS, primátor mesta
opľávnený rokovať vo veciach pľedmetu zmluvy:

Mgr. Aĺma Hrtúsová, refeľent správy majetku mesta
Kontakt: 04U4209321

Adresa doručovania: Mesto Turzovka' Stred 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. )

(d'alej len ako ,,predavajúci")

A

Kupujúci:
obchodné meno: EsToR BUILDING' s.ľ.o
Sídlo: Vysoká nad Kysucollč.524,023 55 Vysoká nad Kysucou,

Slovenská ľepublika
IČo: 44212933 

_ 
DIČ: 2022636154

lČ opu: sK2O22636l54
Zastupený: Jaroslav Dorman' konatelbm spoločnosti
opráwený k podpísu zmluvy: Jaroslav Dorman, konatel'spoločnosti
oprávnený ľokovať vo veciach predmetu zmluvy: Ing. Radoslav Hetflajš
Kontakt: +42I 9I8 322I22, e-mail: ľadoslavhetflajs@atgľoup.sk

Adresa doručovania: Vysoká nad Kysucouč.524,023 55 Vysoká nad Kysucou,
Slovenská republika

Bankové spojenie: Tatra banka' a.s.
IBAN: SK39 1l1l 0000 0016 1071 7003
Zapisanáv obchodnom registľi okľesného súdu v Ži\ine, oddiel: Sľo' vložka č.4g765/L

(d'alej len ako ,,kupujúci")

/Predóvajúci a Kupujúci ďalej iba ,,Zmluvné strany"/

Zmluvne strany uzatváraji podl'a ust. $ 588 a násl. zákona č. 4011964 Zb. - občiansky zákoĺrník,
v zneni neskorších doplnkov a noviel, Kúpnu zmluvu o pľevode vlastníctva k nehnutel'nosti (d'alej
v texte len,,Kúpna zmluva") , za Íýchto dohodnutých podmienok:
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Clánok II.
Pľeambula

2.1 Pľehlásenia Pľedávajúceho k Pľedmetu pľevodu.

2.r.1
Predávajúci, Mesto Turzovka je ýlučným vlastníkom pozemkov, ktoré sa nachádzaji v katastrálnom
uzemi Turzovka, zapisane na LV č' 1341 vkatastri nehnutelhosti evidovaný okľesným úradom
Čadca, katastrálnym odborom pre okres Čadca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka, a to:

Paľcely č.226616_dľuh pozemku: zastavanáplochaa nádvoľie o celkovej výmeľe
Í 68| m2, vo vel'kosti podielu 1/1 k celku'

Paľcely č. 2266ĺ| - dľuh pozemku _ zastavaná plocha a nádvoľie o celkovej výmeľe
16 181 m2o vo vel'kosti podielu 1/1 k celku.

2.1.2
Geometrickým plánom č. 46474803-1011202I zo dťta 17.09.202l, ktoý vyhotovila spoločnosť
EasyMAP S.ľ.o' So sídlom: ul. Mieru 282, O2g OI Námestovo, ICo: 46474803, Ing. Peter Kozák, q
autoľizačne overil dňa 17 .O9.2O2I Ing. Juraj Rosinčin, úradne overil okresný úrad Čadca, katastrálny
odbor, dŤla 24. 03. 2022Ing. Terézia Targošová, pod č. 25llz0z2 (ďalej len o,GPo'), sa od pozemku -
parcely C-KN č).226611- druh pozemku: zastavanáplocha a nádvorie o výmere 16 181 m2, odčlenila
8asť pozemku, čím vznikla novovytvoľená paľcela: c-KN č.2ž66/10 - dľuh pozemku: zastavaná
plocha a nádvoľie o výmeľe 346 m2. Geometrický plán je neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy'

2.1.3
Predávajúci touto Kúpnou zmluvou predáva Kupujúcemu do ýlučného vlastníctva nehnutel'nosti,

pozemky, ktoré sa nachádzajis, vkatastrálnomúzemí Turzovka, zapisané na LV č. 1341 vkatastľi
nehnutelhosti evidovaný okľesným úľadom Čadca' katastľálnym odbo'o- pre okres Čadca, obec

Turzovka, katastrálne územie Turzovka, a to :

Paľcelu č.226616 - dľuh pozemku : zastavaná plocha a nádvoľie o celkovej výmeľe
1 681 m2, vo vel'kosti podielu 1/1 k celku'

Novovytvoľenú paľcelu c-KN č.2266110 - dľuh pozemku: zastavaná plocha a nádvoľie
o výmeľe 346 m2,v celosti, vývorenú,'GP č. 46474803-1011202l*, oddelením od paľcely
c-KN č..2266ĺ1- druh pozemku: zastavanáplocha a nádvorie o výmere 16 181 m2 v podiele

I IT,

a zaväzuje sa pľeviest' na kupujúceho vlastnícke pľávo k nim (ďalej len ako Predmet

pĺevodu)

í.'"Íu'"ro"i pľehlasuje, že Predmet prevodu špecifikovaný Čl. II, ods.2.1, bod 2.1.3) Kúpnej

zmluvy pľedáva v súlade s ust. $9a , ods. 8, písm. b) zátkona Slovenskej náľodnej rady č. 138/1991

Zb. o majetku obcí, v znení neskorších doplnkov a noviel, ktoý schválilo Mestské zastupitel'stvo

Mesta Turzovka, Uznesením č. 20 - 3l3 -2022 na svojom rokovaní dňa 03. 03.2022.
2.1.5
Pľedávajúci vyhlasuje, že k Predmetu prevodu neviaznu žiadne d|hy, zá|ožné práva a vecné bľemená

a prehlasuje, ženie sú mu známe ani iné pľáva vprospech tretích osôb, ktoré by obmedzovali jeho

diipozičné právo s nehnutelhosťami nakladať, prehlasuj e, že prevádzané nehnutelhosti sú spôsobilé

na riadne užívanie za účelom jej podstaty. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že jeho vlastnícke pľávo

k pľevádzaným nehnutelhostiam nie je obmedzené žiadnym zmluvným vzťahom alebo písomnou' či

úsinou dohodou s treťou osobou, ktorá by mohla ovplyvniť výkon jeho vlastníckych práv

Predávajúceho k týmto nehnutelhostiam, ich budúcu držbu aužívanie alebo prevod vlastníckeho
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práva k prevádzaným nehnutelhostiam, alebo by mohla inak nepríaznivo ovplyvniť (znemožniť,
spomaliť' skomplikovať a pod.) realizáciu prevodu vlastníckeho práva v zmysle tejto zmluvy
v pľospech Kupujúceho, aže prevádzané nehnutel'nosti nemajú žiadne skryté vady' Pľedmet pľevodu
nie je pľedmetom súdneho Sporu' alebo iného konania' ktoré by mohlo viesť k spochybneniu
vlastníckeho práva Predávajúceho k týmto nehnutelhostiam.
2.1.6
Pľedávajúci vyhlasuje, že súhlasí so zápisom a zákľesom Geometľického plánu č,.46474803-10112021r
zo dňa 17'09.202l, ktoý vyhotovila spoločnosť EasyMAP s.r.o' so sídlom: ul. Mieru 282,029 0l
Námestovo, lČo: +a+l+803, Ing. Peter Kozák, autorizačne oveľil dňa 17 '09.2021 Ing. Juraj Rosinčin,
úradne oveľil okľesný úrad Čadca, katastrálny odbor, dňa 24' 03. 2022Ing. TeréziaTaľgošová, pod č.
25112022, bližšie špecifikovaného v bode 2'l.2 tohto článku, do katastra nehnutelhostí.

2.2 Pľehlásenie Kupujúceho.

2.2.1
Kupujúci je právnickou osobou, ktoľej prejav vôle smeruje nadobudnúť nehnutelhosti uvádzané v Čl.
II, ods. 2.i, bod 2.1.3) Kúpnej zmluvy od Predávajúceho, vyhlasuje, že sa s Predmetom kupy
oboznámil podl'a aktuálneho listu vlastníctva, osobnou prehliadkou a pľedmet kúpy kupuje za
podmienok stanovených touto Zmluvou do svojho výlučného vlastníctva.
Zároveťl prehlasuje, že stav Pľedmetu lr':.lpy pozná z listín a dokumentov, ktoré mu pľedložil
predávajúci pred uzavretím tejto zmluvy (list vlastníctva a znalecký posudok), ich stav mu je dobre
zĺámy a preberá ich v stave v akom sa nachádzajú ku dňu podpísania tejto zmluvy, ako stoja aležía,
všetky náležitosti sú mu jasné a určité a nemá žiadne ýhľady ani pripomienky.
2.2.2
Kupujúca strana prehlasuje' že je právnickou osobou, ktorá predmet kupy kupuje za účelom
majetkovopľávneho uspoľiadania stavby na cudzom pozemku. Pozemok, parcela C-KN č.
226616 sa nachádza v mestskej časti Turzovka-Závodie. pod rozostavanou stavbou s názvom -
Novostavba 24 tnednej ZŠ Turzovka, zapisanej na liste vlastníctva č,' 9596, ýlučným vlastníkom
ktorej je kupujúci. Novovytvorená parcela C-KN č.2266110 _ je pril'ahláparcela abude slúžiť na
zabezpečenie obslužnosti stavby. Kupujúci má investičný zámer s názvom: Zmena stavby budovy
,,Novostavba 24 triednej ZŠ Turzovka na býový dom - 79 býových jednotiek. (prestavba
a prístavba).
2.2.3
Kupujúci prehlasuje, že na vlastné náklady dal vypracovať Geometrický plán č.46474803-1011202I
zo dňa 1'7'09'2021, ktoý r'ryhotovila spoločnosť EasyMAP s.r.o, so sídlom: ul. Mieru 282,029 0|
Námestovo, ĺČo: +s+lq803, Ing. Peter Kozák' autorizačne overil dňa 17.O9.2O27 Ing. Juraj Rosinčin,
úradne overil okľesný úľad Čadca, katastrálny odbor, dňa24' 03.2022 Ing.Terézia Targošová, pod
č. 25112022 (d'alej len ,,GP"). Geometľický plán je vypracovaný za účelom na oddelenie
pozemku paľc. č. 2266110 . Geometriclcý plán je neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy.

článok III.
Účel zmluvy

3.1
Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho pľáva k nehnutelhostiam špecifikovaných
v cl. il, ods.2.1, bod 2.1.3) Kúpnej zmluvy' vtam uvedenom ľozsahu zPredávajúceho na
Kupujúceho.

Clánok IV.
Pľedmet zmluvy _ Pľejav vôle zmluvných stľán

4.1
Predávajúci na zák|ade tejto Kúpnej zmluvy odplatne odpredáva kupujúcemu do jeho ýlučného
vlastníctva nehnutelhostí, pozemky' ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Turzovka' zapisané
na LV č). I34l v katastri nehnutelhosti evidovaný okľesným úradom Čadca, katastrálnym odborom
pre okres Čadca, obec Turzovka' katastrálne územie Turzovka' a to :

é)
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- Paľcelu č.2266ĺ6 - druh pozemku: zastavaná plocha anádvoľie o celkovej ýmere 1 681

m2,vo vel'kosti podielu 1/1 k celku,

- Novovytvoľenú paľcelu c-KN č. 2266ĺ10 - druh pozemku: zasÍavaná plocha a nádvoľie

o ýmere 346 m2, v celosti, vývoľenú,,GP č. 46474803-I0|l202l*, oddelením od parcely

C-KN é.2266lI - druhpozemku: zastavanáplochaanádvoľieoýmere 16 181 m2vpodiele
III,

/d'alej v texte len ,,Pľedmet kúpy"/ a Kupujúci od Pľedávajúceho odplalrre kupqis Predmet Lúpy v
celosti do svojho výlučného vlastníctva v podiele 7lI, za podmienok stanovených touto Zmluvou.

4.2
Bližšia špecifikácia Pľedmetu kupy vyplýva zo zna\eckého posudku č.2912022, ktoý vypracoval dňa

I5.O2.2O22 zna\ec Ing. Vladimír Kubinec, Makov č. 65, ktoý tvorí prílohu Návrhu na vklad

vlastníckeho pľáva do katastra nehnutelhosti.
4.3
Vlastnícke právo k Predmetu laipy nadobudne Kupujúci na zák|ade vkladu vlastníckeho práva do

katastra nehnutelhostí, dňom nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia okľesného úradu Cadca,

Katastrálny odbor, o povolení vkladu vlastníckeho práva k Predmetu l<upy v prospech Kupujúceho.

článokV.
Popis a ľozloha Predmetu kúpy

5.1
Predmet lĺipy, pozemky parc. C-KN č. 226616 a novovytvorená parcela C-KN č,. 2266110 Sa

nachádzají í 
'uiturru.'om 

izemí mesta Turzovka v oddychovej zoĺe mesta. Kulttľa pozemku je

zastavaná plocha pod rozostavanou nedokončenou budovou základnej školy a pril'ahlý pozemok.

Pozemky lézĺa v miestnej č,asti Závodie v blízkosti futbalového ihriska, kde je zýšený záujem o kúpu

pozemkóv pre ýstavbu iodiĺľrých domov. Majú možnosť napojenia sa na všetky dostupné technické

siete mestikej infraštruktúry, ako sú voda, splašková kana|izácia, STL plynovod, spevnená

komunikácia.
článoľ VI.

Kúpna cena a platobné podmienky

ó.1
Kúpnu cenl za nehnutelhosti ako celok (Predmet lĺipy podl'a Č1. IV, ods.4.1 tejto Kúpnej zmluvy) {l
schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta Tuľzovka, Uznesením č. 20 - 3l3 - 2022, ktoré pľijalo na

svojomrokovaní dňa 03' 03.2022.

[io'" cena zanehnutel'nosti ako..celok (Predmet laipy podl'a Čt. IV, ods.4.1 Zmluvy) je určená vo

vyílĺe: 61 600,53 Euľ, slovom: Šest'desiatjeden tisíc šest'sto euľ a 53/100 centov, čo predstavuje

úp1u ""nu 
za pozemky celkom o ýmere: 2 O27 m2. Jednotková kupna cena za m2 pozemku

predstavuje sumu: 30,39 Clm2 pozemku.

6.3
Kupuiúci sa zaväzuje uhradiť pľedávajúcemu :

- kupnu ceuzaPredmet l<upy v sume: 61 600,53 EUR,
- náĹlady spojené s vkladom do katastra nehnutelhostí - spľávny poplatok za vklad do katastra

nehnutelhostí v sume 66,- EUR ,

- poplatok zapracovné úkony spojené s vyhotovením lúpnej zmluvy v sume 7,- EUR'
- náklady vynaložené Za wpraaovanie znaleckého posudku é.2912022 v sume 100'- EUR.

6.4
Kupujúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje uhľadiť Predávajúcemu kupnu cenu Za Pľedmet laipy,

,'raiaňe nák]adoí a poplatkov uvedených v ods. 6.3 tohto článku, na základe faktúry vystavenej

pľedávajúcim, so splatnost'ou 14 dní odo dňa jej vystavenia.
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6.5
Kúpna cena sa považuje za zaplatenujej pripísaním na účet Predávajúceho uvedený v Čt. t'1 Kúpnej
zmluvy Kupujúcim, formou bezhotovostného platobného styku, a to najneskôi v deň splatnosti
vystavenej faktúry. Predávajúci podá Návrh na zápis zmeny vlastníckeho práva v príslušnorrrKatastri
nehnutelhostí po pripísaní Kúpnej ceny včas a riadne na účet predávajúcehó, najneskôĺ do 10
pracovných dní.
6.6
Prevod predmetu kupy je realizovaný v súlade s $ 9a, ods. 8, písm. b) Zák. č' l38llggl Zb. _ o
majetku obcí v znení neskorších doplnkov a noviel, Štatútom Mesta Tuľzovka a platných Zásad,
hospodárenia s majetkom mesta Turzovka, upľavujúci zmluvný pľevod nehnutelhého majetku mesta.
6.7
Kúpna cena je stanovená znaleckýmposudkom č. 29l2o22,lĺoý vypracoval dňa l5.O2.2O22 zna|ec
Ing. Vladimíĺ Kubinec, Makov č. 65,023 56 Makov.

článok VII.
odovzdanie a pľevzatie nehnutel'ností

7.1
Kupujúci vyhlasuje, žepozná aktuálny stav predávajúcich nehnutel'ností a kupuje ich v stave, v akom
sanachádzajú ku dňu podpísania tejto zmluvy'
7.2
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu kupy Rozhodnutím o náwhu na vklad vlastníckeho
pľáva okresným úradom Čadca, katastrálnym odboióm. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva
vznikajú nazáklade právoplatného rozhodnutia ojeho povolení. )

7.3
Deň právoplatného rozhodnutia opovolení vkladu vlastníckeho práva vprospech kupujúceho' je
súčasne dňom odovzdania Predmetu kupy do uživania kupujúcemu. Toto ustanovenie naItádza
oďovzdávací a pľeberací protokol.

článok VIII.

8.1 
osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nezaplatenia Kúpnej ceny včas a ľiadne podl'a čl. VI' ods.
6.4) tejto Zmluvy,je Kupujúci povinný zap|atiť Predávajúcemu úrok z omeškania.
8.2
Nezaplatenie Kúpnej ceny podl'a Čt. vl.; včas a riadne je hrubým porušením zmlurmej povinnosti
Kupujúceho a zakJadá oprávnenie Predávajúcemu odstúpiť od Kúpnej zmluvy. A to v piípade, ak
Predávajúci Kupujúceho po uplynutí lehoty nazaplaterue Kúpnej ceny včas a ľiadne písomne upozorní
na adľese uvádzanej v záhlavi tejto Kúpnej zmluvy a Kupujúci ani do 7 pracormých dnĺ od pievzatia
Yýzvy Predávajúceho k splneniu si jeho zmluvnej povinnosti, povinnosť nesplní.
8.3
Zmllvne strany sa dohodli, že náwh na vklad vlastníckeho pľáva podá Predávajúci, a to do 10
pľacovných dní po pripísaní Kúpnej ceny včas a riadne na účet pľedávajúceho .
8.4
Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnutelhostiam, ktoré sú pľedmetom prevodu, podá Predávajúci
do katastra nehnutelhosti až po zap|ateni celej Kúpnej ceny uvedenej (čl. VI. Kúpnej zmluvy) a
zaplateni prípadnej sankcie podlh článku VIII., ods. 8.1 ) Kúpnej zmluvy. Za zap\akÁie rúpnej óeny
ako aj sankcie, sa považuje deň ich pľipísania 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 nehnutelhostí a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutelhostiam
(Katastrálny zákon) v zneni neskorších predpisov a noviel, požiada| okresný úrad Čadca' Katastľálny
odbor, o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastľa nehnutelhostí k Fľedmetu prevodu podň
Kúpnej zmluvy.
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8.6
Kupujúci a Pľedávajúci sa dohod|i, že ak Kúpna zmluva alebo Návrh na vklad vlastníckeho práva

budú obsahovať prípadné chyby v písaní a počítaní' ako aj iné zrejmé nespľávnosti,bez zbytočného

odkladu písomne vyhotovia Dodatok k tejto zmluve, alebo k Návrhu na vklad vlastníckeho práva, aby

došlo k naplneniu vôle oboch zmlurľrých strán vyplývajucej z obsahu Kúpnej zmluvy.

Clánok IX.
Záxerečné ustanovenia

9.1
Zmluvné vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadía príslušnými ustanoveniami občianskeho

zákonníka, ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.
9.2
Táto zmluva je povinne zverejňovaná podlä $ 5a zákona č)' 2IIl2ooO Z.z' o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zĺeni neskoľších predpisov.

9.3
Táto zm7llvanadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účirľrosť nadobúda dňom

nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovej stránke mesta Turzovka, www.turzovka.sk.

9.4
Kúpna zmluva je vyhotovenä v 4 exemplároch, z ktoých 2 exemp|áre budú predložené okresnému

úradu Čadca, Katastrálny odbor k návrhu na vklad vlastníckeho práva, 1 exemplár je určený pre

Kupujúceho a 1 exemplárje určený pre Predávajúceho. )

9.5
Súčasťou zmluvy ako jej prílohy sú:

- (Jznesenie č. 20 - 3/3 - 2022 MsZ v Turzovke zo dňa 03.03.2022

- Informatívny výpis z obchodného ľegistra
- Výpis z listu vlastníctva č. 1 34l vytvoľený cez katastrálny portól
- Informatívna kópia z mapy vytvorená cez katastľólny portál
- kópia geometľického plánu č. 46474803-101/2021

9.6
Zĺ17uvné stľanyvzájomne vyhl asu j ú, žeich znluvĺá volhosť nie jeobmedzená, zmluvu

uzatvorili na základe ich slobodnej vôle' zmluva nebola uzatvorená v tiesni a iných napadne

neýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

t.r. lľluV Turzovke, dňa ....ĺ-Z.'. v .. ĺ!/'!*ť. ĺ. ý'€......., dňa ... {,..,!.?..' k.{. !/-

Estor Building, s.r.o. @
Vysok,r nad Kysucou 524

023 55 Vysoká nad Kysucou
ĺU ]( (]: +ĺ2l 29-3, |C DPH: 5K2022636154

l

ĺ

ŕF
@

JUDr' Ľubomír
Primátor mesta

Kupujúci
Jaroslav Dorman, konateľ
Estor Building s.r.o

6
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UZNESENIE č.: 20 1ĺ3 _ 2022

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVO V TURZOVKE

Al SCHVAĽUJE

1. Trvalú prebytočnosť pozemkov, parcely C-KN č. 226616 - zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1681 m2 a novovývorenej parcely C-KN č' 2266110 - zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 346 m2, ktorá je odčlenená zparcely C-KN č. 226611- zastavaná
plocha a nádvorie o výmere ló 181 m2, vývorená geometrickým plánom č. 46474803-
l01 12021 vyhotoven1ým dŤn 17 .09'202I, zhotoviteľom : EasyMAP s.r.o, ul. Mieru 282, 029
01 Námestovo, Ing. Petrom Kozákom, autorizačne overeným dňaI7 '09.2021 Ing. Jurajom
Rosinčinom. Pozemky C-KN č. 226616 a C-KN č. 2266ll sú zapísané na LV č. 1341,
evidované okresným úradom Čadca, katastrálnym .odboľom, pre okres Čadca, obec
Turzovka, katastrálne územie Turzovka.

2. odpredaj pozemkov, parcely C-KN č. 226616 - zastavaná plocha a nádvoľie o výmeľe
1681m2 a novovývoľenej parcely C-KN č. 2266110 _ zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 346 m2, ktorá je odčlenená zparce|y C-KN č. 226611- zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 16 18l m2, vývorená geometľickým plánom č.46474803-10I/202Í
vyhotoveným dňa 17.09.2021, zhotoviteľom: EasyMAP s.r.o, ul. Mieru 282, 029 0I
Námestovo' Ing. Petrom Kozákom, autorizačne overeným dňa 17.09'202IIng' Jurajom
Rosinčinom, , Y zmysle $9a, ods. 8, písm. b) Zák č. 138/199t Zb. o majetku o-b"í '
v znení neskorších predpisov' pre kupujúceho: ESToR BUILDING. s.r'o' ICo:
44212933. so sídlom: Vvsokánad K č.524^023 55 Vvsoká nad Kvsucou- za kúpnu
cenu uľčenú na základe znaleckého posudku č,. 2912022 vyhotoveného dňa 15.02.2022
znalcom: Ing. Vladimírom Kubincom, 023 56 Makov č. 65, ktoľá predstavuje jednotkovú
cenu pozemku: 30,39 €/m2. Kúpna cena za obidva pozemky o výmere 2027 m2
predstavuje sumu: 61 600,53 EUR.

Pozemky C-KN č. 226616 a C-KN č. 2266lI sú zapísané na LV č. I34I, evidované
okresným úradom Čadca, katastrálnyn odboľom, pľe okres Čadca, obec Tuľzovka,
katastrálne :iuzemie Turzovka' Kupujúci je výlučným vlastníkom ľozostavanej stavby -
Novostavby 24 tnednej ZŠ Turzovka, zapisanej na liste vlastníctva č. 9596, zast. na parc.

C-KN č. 226616, ktorá Sa nachádza v mestskej časti Turzovka-Závodie, ide
o majetkovoprávne uspoľiadanie stavbyna cudzom pozemku. Kupujúci plánuje prestavbu
a prístavbu tejto stavby na býový dom - 79 bj. , pľojekt stavby vedený pod názvom:
Zmeĺastavby budovy ,,Novostavba 24 tiednej ZŠ Tuľzovka na býový dom - 79 býových
jednotiek. (prestavba a pľístavba).

*

I



Dľuhá stľana
UZNESENIE č.: 20 _3l3 _ 2022

Za

J

- kupujúci uhĺadí kúpnu cenu v sume 61 600,53 EUR na základe faktúľy vystavenej
predávajúcim so splatnosťou 14 dní odo dňajej vystavenia,

- kupujúci uhľadí náklady zavypracovanie znaleckého posudku V sume : 100,- EUR,
- kupujúci uhľadí správne poplatky spojené s pľevodom nehnuteľností a poplatok za
vyhotovenie kúpnej zmluvy,

- kupujúci na vlastné náklady vypracoval geometrický plán č. 46414803-1011202I
vyhotoven1ým dňa11.09.2021,zhotoviteľom: EasyMAP s.r.o, ul. Mieru 282,029 0I
Námestovo.

Poveľenie primátora mesta:
- Na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle $ 588 a nasl. občianskeho Zákonnikač.

40l1964 Zb. v platnom znení, podľa bodu 2 tohto uznesenia, po doručení úľadne
overeného geometrického plánu č. 4647 4803 -l 0l l202l .

- Vypovedanie, odstúpenie od zmluvy uzavtetej podľa bodu 2 tohto uznesenia
v prípade, ak kupujúci poruší svoje zmluvne dohodnuté povinnosti.

bez pľipomienok

Celkorrý počet poslancov Mestského zastupite|'stva v Turzovke: l3
Prítomní na hlasovaní: l0
Hlasovanie ZA: 6 MUDr. Jozef Bajcar, MUDr. Viera Belková, Ing' Jozefa Dlhopolčeková,

Ladislav Kadura, Ing. Jana Majtanová, Ing. Martin Mravec

Hlasovanie PROTI: 0
ZDF.ŽAL sa hlasovania: 1 Mgr. Štefan Kompánek
NEHLASOVALI: 3 Marián Chudej, JUDr. Radoslav Hruška, Emília Máchová

mesta
JUDľ. Ľ omír GOLIS

Podpísal dňa: 04.03.2022

jsk76174
Textový rámček

jsk76174
Textový rámček

jsk76174
Textový rámček

jsk76174
Textový rámček

jsk76174
Textový rámček

jsk76174
Textový rámček



M!NISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

oBcHoDNÝ REGISTER
NA INTERNETE

Slovenskyl IHľEnglish

ffimgoŕt'
Qolľec
tE"

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

Oddiel: Sro

obchodné meno:

Sídlo:

lČo:

zaprsu

Právna forma:

Pľedmet činnosti

VloŽka číslo: 49765lL

Estor Building, s. r. o.

524
Vysoká nad Kysucou 023 55

44 212 933

21.06.2008

Spoločnost' s ručením obmedzeným

kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebitel'ovi
(maloobchod) alebo inému prevádzkovatel'ovi živnosti (vel'koobchod)

prenájom hnutel'ných vecí

prípravné práce k ľealizácii stavby

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Poskytovanie služieb v lesníctve a pol'ovníctve

Skladovanie a uskladňovanie

Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

Výroba jednoduchých drevárskych výrobkog zostavovanie stolárskych
dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava' údÉba'
ľenovácia nábytku vrátane čalúnnictva

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a inteľiéľov

Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodov'ým uzamykacím
mechanizmom

Montáž pomerových rozdel'ovačov nákladov vykurovania

St'ahovacie služby

Čistiace a upratovacie pľáce

Prenájom nehnutel'ností spojený s poskytovaním iných než základných
služieb spojených s prenájmom

Prieskum trhu a verejnej mienky

Reklamné a marketingové služby

lnŽinierska činnost', stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie
elektrických zariadení

Sprostredkovatel'ská činnosť v oblasti výroby

Sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti služieb

Sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti obchodu

opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

Prevádzkovanie verejného skladu

Výroba a hutnícke spľacovanie kovov

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

(od:21.06.2008)

(od: ĺ2.06.2018)

(od:21.06.2008)

(od:21.06.2008)

{od:21.06.2008)

(od:2í'06.2008)

(od:21.06.2008)

(od: 21.06.2008)

(od:2ĺ.06'2008)

(od: 05.03.2016)

(od: 05.03.2016)

(od: 05.03.20'16)

(od: 05.03.2016)

(od: 05.03.2016)

(od:05.03.2016)

(od: 05.03.2016)

(od: 05.03.2016)

(od: 05.03.2016)

(od: 05.03.2016)

(od: 05.03.2016)

(od:05.03.2016)

(od:05.03.2016)

(od: 05.03.20'16)

(od:05.03.2016)

(od:05.03.2016)

(od:05.03.2016)

(od:05.03.2016)

(od:05.03.2016)

(od:05.03.2016)



Spoločníci

Výška vkladu každého
spoločníka:

Štatutárny orgán:

Konanie menom
spoločnosti:

Základné imanie:

výroba plastov v primárnej forme

výroba výľobkov z gumy a výrobkov z plastov

výroba elektromotoľov, rozvádzačov, káblov a batérií

v'ýroba eĺektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozid]á a

signalizácie

informatívne testovanie, meľanie, analýzy a kontroly

A&T Group, a. s.
524
Vysoká nad Kysucou 023 55

)€
Gravis Group s' ľ. o.
Dom sluŽieb 200
Vysoká nad Kysucou 023 55

rr
A&T Group, a. s.
Vklad: 6 667 EUR Splatené: 6 667 EUR

Gravis Group s. ľ. o.
Vklad: 3 333 EUR Splatené: 3 333 EUR

konatel'

Jaroslav Dorman
1176
Vysoká nad Kysucou 023 55
Vznik funkcie: 01.05.20'l IE€
Vmenespoločnostikonáapodpisujekonatel'samostatne.Priprávnych
úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konatél'k napísanému'
resp. vytla8enémú obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a

priezvisku svoj vlastnoručný podpis.

1O 000 EUR Rozsah splatenia: '10 000 EUR

(od:09.08.2016)

(od:09.08.2016)

(od:09.08.2016)

(od:09.08.2016)

(od:09.08.2016)

(od: 21.06.2008)

(od: 06.05.2020)

(od:í4.09.2016)

(od: 06.05.2020)

(od: 15.02.20'17)

(od:12.06.2018)

(od: 09.03.2012)

(od: 03.'12.2010)

Dátum aktualizácie údajov: 07 '04.2022
Dátum výpisu: 08'04.2022

o obchoclnom registľi SR I Návod na používanie oRI I Naša adľesa Ml
Vyhľadávanió podľa : obchodneho mena I identiťrkačného čísla

sídla I spisovej značky I priezviska a mena osoby

Aktuálne Zmeny I oprava irdajov štatutárov I Kontakty na registrové súdy

Formuláľe na podávanie elektronických návrhov na zápis do oR
Zoznamosôb, ktoré môžu byť vymazané ( $768s oBZ\



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

vÝpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNoSTĺ
Vytvoľené cez katastrálny portálokres: čadca

Obec: TURZOVKA
Katastrálne Územie: Turzovka

Dátum vyhotovenia 11.04.2022
Čas vyhotovenia: 07:53:35

PARCELA ľegistľa ''C'' evidovaná na katastrálnej mape

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

2266l '| í618í zastavaná plocha a
nádvorie

Legenda:
Spósob využívania pozemku:

18 - Pozemok, na ktorom je dvor

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

't8 1 544

Spoluvlastn ĺcky podie l

LlsT VLASTNíCTVA é. 1341

Por. číslo Priezvisko, meno (názov) a miesto trvalého pobytu (sĺdlo) vlastnĺka

í Mesto Turzovka, Stred 178, Turzovka, Psc 023 54, sR
lČo: 314331

'l /1

lnfoľmatívny výpis 1t1 Udaje platné k: 08.04.2022 18:00



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

yýpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTĺ
Vytvorené cez katastrálny poŕálokres: čadca

Obec: TURZOVKA
Katastrálne Územie: Turzovka

Dátum vyhotovenia 11.04.2022
Čas vyhotovenia: 07:59:59

PARCELA registra "C'' evidovaná na katastrálnej mape

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spósob využ p' lJmiest. pozemku Právny vzťah List mapy Druh ch.n.

22661 6 ĺ68í zastavaná plocha a
nádvoľie

Legenda:
Spisol využĺvania pozemku :

26 - Pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba

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

26 1 544

Súpisné číslo

STAVBY
na parcele číslo Druh stavby Popis stavby lný údaj

22661 6 21

LtsT VLASTNĺCTVA č. 1341

Por. číslo Priezvisko, meno (názov) a miesto trvalého pobytu (sĺdlo) vlastnĺka )

Novostavba 24 triednej ZŠ
Turzovka

parcela na LV 134í

Spoluvlastnícky podiel

't Mesto Tuzovka, Stred ĺ78' Turzovka, Psč o23 54, sR
lČo: 3í433ĺ

1/1

lnformativny v'ýpis 1t1 Udaje platné k: 08.04.2022 ĺ8:00
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Úrad geodézie, kartograÍie a katastra Slovenskej republiky

Infoľmatívna kópia z mapy
Vyrtvorené cez katastrá|ny portál
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o Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 11'4.2022

Parcela registra C, 2266/ 1

0

Žilinský ' Čadca > Turzovka > k.ú. Turzovka

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. NepouŽitel'né na právne Úkony' (1/2)

Meranie a grafické znázornenie je len infoĺmatĺvne a je nepouŽitel'ne na vytýčenie hranĺc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky'

Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb tra pozemky môže vykonať len oclborne spôsobilá osoba.

s



@ Urad geodézie, kartografie a katastra S|ovenskej republiky Dátum: 11'4.2(

CĹslo listu vIastrríctva

1341

Výĺ-nera parcely v rn;'

1618i

Katastrálne Úzetnie

Turzovka

Obec

Turzovka

Drulr pozenrku

Zastavaná plocha a nádvorie

Spôsob vyuŽĺvania pozemku

Pozemok, na ktorom je dvor

Umĺestnenie 1lozemku

Pozemok je Umiestnený V Zastavanom Území obce

SpoloČná nehnute|'nosť

Pozemok nĺe je spoločnou nehnutel,nosťou

Druh právneho vzťahu

Neevidovaný

Uda1e platne k dátumu

08 04 2022

Druh chránene1 nehnute|'nostr (0)

Neexistule zaznam

Stavby (0)

Neexistuje Zaznam o stavbách

Vlastnĺk (1)

Mesto Turzovka, Stred ] 78,Turzovka, PSČ O23 54, SR (Podĺel: 1/1)

Vytlačené z aplikácĺe Mapový klient ZBGIS. NepouŽitelhé na právne Úkony' Ql2}Meranie a grafické znázornenie je len informatĺvne a je nepouŽitel'ne na vytýčenie hraníc pozemkorĺ a osaclenie slavieb na pozemky.Vytýčenie lrranĺc pozemkov a osadenie stavteb na pozemky môže 'rykonať len oclborne spôsobilá osoba.
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Geometrický plón je podk{odom no próvne úkony' ked údoje doterojšieho stovu výkozu výmer sú zhodné s údo]mi pIoiných výpisov z kotostro nehnutelnostĺ

Kroj

zt ilns Ky
O kres

čodco Tu rzovka
Obec

Turzovko
Kot.
územie 46474803- t 01/202't

čĺslo
plónU VKM

lúopový
list č

Vyhotovitel

EosyMAP s.r.o
ul.Mieru 282
029 0'l Námesŕovo
ŕel: 0902 455 475

lČo: l0lzlaos GEoMETRIcKÝ PLÁN no oddelenie pozemku parc.č. 2266/ĺo

Vyhotovil Autorizočne overil Úrodne overil;trg. Íeľézla Taĺgošoró

Dňo
'l 7.09.202'ĺ

Meno:

Ing. Peŕer Kozák 17.09
Dňo: fi '^t [ -ot- 1-1

-aA/a- /
Nové hronice boli v prÍrode oznočené

spref om
Zóznom podrobného meronio (meročský nóčrt) č.

210 t

Nóležitostomi o

Ťt
t,
:i.
'a.-' ;_1

Pe'šlo1l(ô
.,i

č' 215/1995

dpis

NR
Z.z. o geod
Ú rodne

grofii tr

Súrodnice bodov oznočených člslomi o ostotné meročské
Údoje sú uIožené vo všeobecne'j dokumentócli

t.č. 6.50 _ '] 997
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Vlostnĺk,
(in opr v. osobo)

odreso, (sÍdlo)

Druh
pozem ku

kd2m

V mero

ho

Nov stov

Čĺslo
po rce ly2

m

od
porcely
čĺslo

2m

k

porcele
číslo

Zmeny

Diel
čĺsIo

Druh
pozemku

2m

V mero

hoKN-CKN-E

porcely

PK

listu
vlostn-

LV

KAZ WVTN
Doterojší stov

Číslo
pzkn.
vložky

PK

Stov pr Vny ie totožn S regiSŤrom C KN

1 341 2266,/1 61 81 2266/1 5835 Mesto Turzovka
Jošĺkova 1 78
Turzovka

18

2266/1 0 346 detto

18

Spolu:

Legendo:

61 81 61 81

78 no je

t.é' 6.77 _ 1997




