Uzatvorená

KUPNA ZN{LUVA

podlä ustanovenia

$ 588 a nasl. zák.č.40l19642.z. občiansky zákonník
v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,Zm\uva")
pod č.V-e7-3l2022-DK

Clánok I

Zmluvné strany

Pľedávajúci:

Eva Janíková
Malicheľová

Meno a priezvisko:
rodený:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý poby:
Štátna príslušnosť:
C.OP:
Adresa doručovania:
Čísloúčtu/ IBAN:

14.02.1960
60521416232
Podvysoká 355,023 57 Podvysoká, Slovenská republika
občan Slovenskej republiky
EY 632 957
Podvysoká 355,023 57 Podvysoká, SR

(d'alqj len ako ,,predávajúci")

Kupujúci:
Obec:
Sídlo:
lČo:
ZastÚpeĺý:

a

MESTO TURZOVKA
023

54 Turzovka, Stred č.178, Slovenská republika

00314331

DIC:

2020553315

JUDr. ĽubomíľomGOLISOM, primátorom mesta
podpisu
zmluvy: JUDr. Ľubomír GOLIS, primátor mesta
oprávnený k
oprávnený ľokovaťvo veciach predmetu zmluvy:
Daniela Kudláčová, referent úseku výstavby arozvoja mesta
Kontakt: 04114209344
PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.,
Bankové spojenie :
020461100215600
Čísloúčtu:
SK50 5600 0000 0002 04617002
IBAN:
Adresa doručovania: Mesto Tuľzovka, Stľed 178, 023 54 Turzovka, SR
Mesto nie je platcom DPH.
(ďalej len ako ,,kupujúci")
/Pľedávajúci a Kupujúci ďalej iba,,Zmluvné stľany"/
uzaweli túto lĺúpnuzmluvu za nasledovných podmienok:
Zmluvne stľany uzatváraji podľa ust. $ 588 a násl. zákona č. 4011964 Zb. - občiansky zákonník,
v zneni neskorších doplnkov a noviel, Kúpnu zmluvu o pľevode vlastníctva k nehnutel'nosti (d'alej
v texte len ,,Kúpna zmluva") , za týchto dohodnutých podmienok:

článok II.

Pľeambula

1

2.1 Prehtásenia Predávajúceho k Pľedmetu kúpy.

1.

Pľedávajúci je podielovým spoluvlastníkom pozemku:
- paľcely C-KN č.3766117_ druh pozemku: zastavanáplocha a nádvorie o celkovej ýmere
4ĺĺŕ,podporadoýmčíslom5,vspoluvlastníckompodiele 1l28,ktoÚ jezapisaný vnaLV
č. 9473, vKatastri nehnutelností evidovaným okresným úradom Čadca, Katastľálny
odbor, pre okľes: Čadca' Obec: Turzovka, katastľálne územie: Turzovka.
novovytvoľenej paľcely C-KN č.3766136_ druh pozemku: zastavanáplocha a nádvorie
o celkovej výmere 25rxŕ,podporadoým číslom5, v spoluvlastníckom podiele 1l2B,ktoý
je zapisaný v na LV č. 94'73, v Katastri nehnutel'ností evidovaným okĺesným úradom
Čadca, Katastrálny odbor' pre okres: Čadca, obec: Turzovka, katastrálne územie: Turzovka

2.

Geometrickýmplánom č. e-7l2OI9 zo dňa2O.O5.2OIg,vyhotovenýmGEoDÉZIA Čadca, s.ľ.o,
Ing. Janou Fuljerovou, úradne overeným okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, Ing'
Jozefom Polkom, dŕn: 24 .06.20 1 9 pod č ' 687 l20I9 (d'alej len ,,GPo') sa od pozemku - parcely
C_KN č. 3766119 odčlenila časťpozemku, čímvznikla novovytvorená paľcela c-KN č.
3766136 - dľuh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmeľe 25 m2. Predávajúci je
podielovým spoluvlastníkom tejto parcely v spoluvlastníckom podiele Il28, čo predstar,uje
ýmeru 0,89 m2 pozemku.
Predávajúci je podielovým spoluvlastďkom parcely 3166117 v spoluvlastníckom podiele
)
ll28, čo predstaluje ýmeru 0,I4 m2.

3.

Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu do jeho vlastníctva

-

:

spoluvlastnícky podiel |l28 t.j.0,l4 m2 z pozemku, paľcely c-KN č.3766117 - dľuh
pozemku: zastavaná plocha a nádvoľie o qýmeľe 4 m2,ktoý je zapísaný na LV č.9473,

spoluvlastnícky podiel 1/28 t.j.0'89 m2 z novovytvoľenej paľcely C-KN č.3766/36 _
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoľie o výmeľe 25 m2, ktorá je vývorená ,'GP
č.e-7l20l9"' oddelením od paľcely C-KN č.3766119 - druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvoľie o celkovej ýmere 28 m2, ktoý je zapisaný v na LV č.9473,
- v Katastri nehnutelhostí evidovanom okľesným úradom Čadca, Katastrálny odbor, pre okľes: Čadca'

Obec: Turzovka, katastrálne územie: Turzovka a zaväzuje sa previesť na kupujúceho vlastnícke právo
k nemu.

4. Pľedávajúci vyhlasuje, že k Pľedmetu kupy neviaznu žiadne dlhy, záIožne práva a vecné bremená a
prehlasuje, Že nie sú mu známe ani iné práva v prospech tretích osôb, ktoré by obmedzovali jeho
dispozičné právo s nehnutelhosťou nakladať, prehlasuje, že prevádzaná nehnutelhosťje spôsobilá na
riadne užívanieza účelomjej podstaty. Predávajúci d'alej vyhlasuje, že jeho vlastnícke právo
k prevádzanej nehnutelhosti nie je obmedzené Žiadnymzmluvným vďahomalebo písomnou, či ústnou
dohodou s treťou osobou, ktorá by mohla ovplyvniť výkonjeho vlastníckych práv Predávajúceho k tejto
nehnutelhosti, jej budúcu držbu auživanie alebo prevod vlastníckeho práva kprevádzanej
nehnutelhosti, alebo by mohla inak nepriaznivo olplyvniť (zĺemožniť,spomaliť, skomplikovať a pod.)
realizáciu' pľevodu vlastníckeho práva v zmysle tejto zmluvy v prospech Kupujúceho , a že prevádzaná
nehnutelhosť nemá Žiadne skrýé vady. Predmet kupy nie je predmetom súdneho Sporu' alebo iného
konania, ktoré by mohlo viesť k spochybneniu vlastníckeho práva Predávajúceho k tejto nehnutelhosti'
5. Predávajúci prehlasuje, že podpisom tejto kupnej zmluvy vy'jadruje svoj súhlas aj so zápisom
Geometľického plánu č. e-'/1201'9 do katastra nehnutel'nosti.

2.2 Pľehlásenie Kupujúceho.
1. Kupujúci pľehlasuje, že predmet prevodu špeciťrkovaný Čl. II, ods. 2.1, bod 3) Kúpnej zmluvy
kupuje v súlade so Zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších doplnkov a noviel, ktoý
2

schválilo Mestské zastupitel'stvo Mesta Turzovka, Uznesením č.I2I-I4|I0-202l na svojom zasadnutí
konanom dňa l4'I0.202l atvori pľílohu č. 1 tejto zm7uvy.
za účelomusporiadania vlastníctva k pozemku, ktoý
sa nachádza v katastrálnom územíTurzovka, vedl'a štátnej cesty č' Iv487 aIU54l v Smere Tuľzovka Vyšný Koniec _ Semeteš, pod vybudovanou stavbou ,'Chodník pri IV541 AII1487 Turzovka' Vyšný
Koniec - Semeteš ".
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2.

Kupujúci pľehlasuje, že predmet kupy kupuje

3.

Kupujúci pľehlasuje, Že jeho prejav vôle smeruje nadobudnúť nehnutel'nosť uvádzanuv Čl. II, ods'

bod 3) Kúpnej zmluvy od Predávajúceho, vyhlasuje, že sa s predmetom kupy oboznámil podl'a
aktuálneho listu vlastníctva' osobnou prehliadkou a predmet kupy kupuje za podmienok stanovených
touto Zmluvou do svojho podielového spoluvlastďctva.

2.l,
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:ely

4. Kupujúci prehlasuje, že na vlastné náklady dal vypracovať Geometriclcý plán é. e-7l20I9 a znalec|ý
posudok č. 1 54l20I9 na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku/ko v , na záklaďe ktorej j e určená kupna
cena pozemkď predmet pľevodu.

uje

Clánok III
Účel zmluvy

'Í'o,

tng.

rc.
ije

3.1

Predmetom tejto Zrnluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnutel'nosti špecifikovanej
II, ods. 2.i, bod 3) Kúpnej zmluvy, v tam uvedenom rozsahu zPredávajiceho na Kupujúceho.
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v
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Clánok IV
Pľedmet zmluvy

rh

t

4.1

?

- spoluvlastnícky podiel

úcemu nehnutelhosť t/28 čo predstavuje 0,14 m2

zastavan'á, plocha a nádvoľie o výmeľe 4 m2,

I

z paľcely c-KN

č.. 3766117-

dľuh pozemku:

- spoluvlastnícky podiel

1128 čo pľedstavuje 0,89 m2 z novovytvoľenej paľcely C-KN č. 3766ĺ36_
dľuh pozemku: zastavaná plocha a nádvoľie o výmeľe 25 m2, ktorá je vývoľená ,,GP č.e-'7l20I9",
oddelením od paľcely C-KN č.3766119 - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o celkovej ýmere
28m2,

a

ktoré sú zapísane v na LV č. 9473, v Katastri nehnutel'ností evidovanom okresným úradom Čadca'
Katastrálny odbor, pre okres: Čadca, obec: Turzovka, katastrálne územie: Turzovka /d'alej v texte len
orPľedmet kúpy"/.

Kupuiúci od Predávaiúceho odplatne kupuie Pľedmet kúpy do svojho podielového
spoluvlastníctva - spoluvlastníclcy podiel |l28 z paľcely 3766117 a spoluvlastnícky podiel tl28 z
novovytvoľenej paľcely 3766/36 za podmienok stanovených touto Zmluvou.

4.2

Vlastnícke právo k Pľedmetu pľevodu nadobudne Kupujúci na záHade vkladu vlastníckeho práva do
katastra nehnutel'ností, dňom nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia okresného úradu Čadca,
Katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva k Predmetu prevodu v prospech Kupujúceho.

čÉnoľV

Popis a ľozloha Pľedmetu kúpy
5.1

Pľedmet kúpy bliŽšie špecifikovaný v čl. fV' ods. 4.1 tejto zmluvy, ide o pozemok, ktoý sa nachádza
v katastrálnom územíTurzovka, vedlh štátnej cesty č. W487 a IU54I v smere Turzovka, Vyšný Koniec
_ Semeteš, pod vybudovanou stavbou,'Chodník pri Ia54I aIv487 Turzovka' Vyšný Koniec - Semeteš".
J

t

ČHnok VI

l

Kúpna cena a platobné podmienky

I

6.1

Kúpnu cenu

Za nehnutelhosť ako celok (Pľedmet kupy podl'a Čl.4, ods.4.1 ZĺttJuvy) schválilo Mestské
Zastupitel'stvo Mesta Turzovka, Uznesením č. I2l-I4ll0-202I na svojom zasadnutí konanom dňa

r4.r0.202r

.

6.2

Kúpna cena za Predmet kupy podl'a Čl.4, ods.4.l tejto Zmluvy) je uľčenávo výške celkom : 11o08 euľ,
/slovom: jedenásť eur a osem centov/' za obidva pozemky, čo pľedstavuje kúpnu cenu vo výške
1,51euľ /slovom: j edno euro a päťdesiatj eden centov/, za spoluvlastnícky podiel Il28 z parcely 37 66l17 ,
čo predstavuje pozemok o ýmere 0,l4m2 a kúpnu cenu vo výške 9157 euľ /slovom: deväť eur a
päťdesiatsedem centov/, za spoluvlastnícky podiel Il28 , čo predstavuje pozemok o ýmere 0,89 m2
z novovytvorenej parcely 3766136. Jednotková kúpna cenr z^ m2 pozemku pľedstavuje sumu:
10,75 €lm2 pozemku. Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č,. I54l20I9 r'1pracovaným dňa
03.I2.20l9 zna|com'.Ing. Vladímírom Kubincom, Makov č.65,023 56 Makov, ktoý bol vypľacovaný
na Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku C-KN č' 3766136 a C-KN 3766117 v k.ú. Tuľzovka.
6.3

Kupujúci sa zavázrlje uhľadiť náklady spojené s vkladom do katastra nehnutel'ností a poplatky spojené
s úradným overením podpisu predávajúceho (notársky poplatok).

6.4

)

Kupujúci sa podpisom tejto zm1uvy zavázuje uhľadiť Predávajúcemu kupnu cenu Za Predmet kupy
v sume l1,08 EUR, so splatnosťou 14 dní odo dňa podpísania tejto zmlur,y predávajúcim.
r.5
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kupnu cenu v peňažnej hotovosti z pokladne
Mesta Tuľzovka alebo prevodom na účetPredávajúceho uvedený v Čt.I.; Kúpnej zmluvy, formou
bezhotovostného platobného styku.
6.6

je

stanovená znaleckým posudkom č. I54l20l9 vypľacovaným dňa 03.12.20Í9 znalcom:
Ing' Vladimíľom Kubincom, Makov č.65, 023 56 Makov, ktoý bol vypracovaný na stanovenie
všeobecnej hodnoty pozemku C-KN č.3766136 a pozemku C_KN 3766117 v k'ú. Turzovka.
Kúpna cena

článok VII

Odovzdanie a pľevzatie nehnuteloností

7.t
Kupujúci vyhlasuje, že pozná aktuálny stav predávajúcej nehnutelhostí a kupuje ju v Stave, v akom sa
nachádza ku dňu podpísania tejto zmluvy.
7.2
Kupujúci nadobudne vlastnícke pľávo k Predmetu kúpy na záHade Rozhodnutia o povolení vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostí, vydaného okľesným úradom Čadca, katastrálnym
odborom. Právne účink]ivkladu vlastníckeho práva vznikajú na záIďade právoplatného rozhodnutia
ojeho povolení.

článok VIII
osobitné ustanovenia
8.1

Nezaplatenie Kúpnej ceny podl'a Čt. vI.; včas a riadne je hrubým porušením zmluvnej povinnosti
Kupujúceho a zaÝJadá oprávnenie Predávajúcemu odstúpiť od Kúpnej zmluvy. A to v prípade, ak
Predávajúci Kupujúceho po uplynutí lehoty na zaplateĺie Kúpnej ceny včas a riadne písomne upozorní
na adľese uvádzaĺej v záhlaví tejto Kúpnej zmluvy a Kupujúci ani do 7 pracovných dní od prevzatia
Yýzw Predávajúceho k splneniu si jeho zmluvnej povinnosti, povinnosť nesplní.
4

I

8.2

Predávajúci vyhlasuje, že si splnil všetky daňové povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zvlastnictva
nehnutel'nosti. Všetky prípadné dlhy a akékolŤek záväzky voči tretím osobám , ktoré nie sú
Kupujúcemu známe pri uzatvorení tejto Znluvy a ktoré vznikli pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy,
je Predávajúci povinný uhľadiť a splniť a tieto dlhy a záväzky neprechádzajú na Kupujúceho
Predávajúci vyhlasuje, že na jeho majetok sa nezačalo exekučnékonanie.

stské

8.3

dňa

Ak Kupujúci odstúpi od tejto zmluvy podl'a ods. 8.2 tohto článku alebo Predávajúci odstúpi podlä ods.
8'3 tohto článku zmltlvy a čl. II, ods. 2.1, bod 4) tejto zmluvy , zmLuva sa od počiatku zrušuje a zmluvné
strany sú povinné si vydať všetko' čo si navzájom plnili. odstúpenie sú zmluvné strany urobiť
v písomnej forme a doručiťho na adresu trvalého pobytu alebo sídla druhej zmluvnej strany uvedenú
v tejto zmluve. Ak zmluvná strana zmeni trvalý pobyt alebo sídlo, je povirľrá túto skutočnost'
bezodkiadne písomne oználmiť druhej zmluvnej strane. Ak zmluvná strana neprevezme oznámenie
o odstúpení od tejto zmluvy, odstúpenie sa povaŽuje za doručenédňom, kedy sa zásielka vrátila späť jej
odosielatel'ovi.

euľ'
'ške
/17,

ta
m2

nu:

8.4

lňa
Lný

Znl,lvné strany sa dohodli' ženávrhĺavklad vlastníckeho práva podá Kupujúci, a to do 14 pľacovných
dní po podpísaníKúpnej zmluvy.

né

PľedávajúcipodpisomKúpnej zmluvy s p l n o m o c ň u j eKupujúceho, abyvzmysle $ 28 zákona
č. 16211995 Zb. o Katastri nehnutelhostí a o zápise vlastníckych a iných práv \ nehnutel'nostiam
(Katastrátny zäkon) v znení neskoršíchpredpisov a noviel, požiadal okĺesný úrad Cadca, Katastrálny
odboľ, o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostí k predmetu prevodu podl'a

ty

Kúpnej zmluvy.

8.5

8.ó

Kupujúci a Pľedávajúci sa dohodli, Že akKúpna ztiuva alebo Návrh na vklad vlastníckeho práva budú
obsahovať prípadnéchyby v písanía počítaní'ako aj iné zľejménesprávnosti,bezzbýočného odkiadu
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. Ak príslušnýkatastľálny
odbor okľesného úradu v Čadci preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho pľáva do katastra
nehnutel'ností podl'a Zmluvy v prospech kupujúceho' zmlurmé strany sú povirľré poskýnúť súčirĺrosť
druhej zmluvnej strane a odstrániť nedostatky Zttlluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnutelhostí, prípadne jeho príloh.

e
J

článotĺIx

I

Záverečnéustanovenia
9.1

v tejto zmluve neupľavené sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho
zákorĺríka,ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na územíSR'
9.2
Zľlúuvnéstrany sa dohodli, že pnpadné spory budú bezprostľedne riešiťdohodou Zmluvných strán,
v prípade riešenia sporov súdnou cestou, budú tieto riešené príslušnýmsúdom Slovenskej republiky
podl'a platných pľedpisov.
9.3
Pre doručovanie všetkých písomnostípodl'a tejto Zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou platí' že pokial'sa

Znluvné vďahy

poštou dopoľučene do vlastných rúk posielaná písomnost' vráti ako nedoručitelhá, povaŽuje sa
vrátenie nedoručenej zásielky za deĺ'l doručenia, aj ked' sa adľesát o ňom nedozvedel.
9.4

Kupujúci nadobudne vlastnícke pľávo k predmetu prevodu na základe Rozhodnutia o povolení vkladu
vlaitníckeho práva do katastra nehnutelhostí vydaného okresným úradom Čadca, katastrálnym
odborom. Prár.rre účinkyvkladu vlastníckeho pľáva vznikajú na zi/ľJade právoplatného rozhodnutia o
jeho povolení.
9.5
5

Táto zmluva je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č.2lll2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáci ám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršíchpredpisov.
9.6

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosťnadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovej stránke mesta Turzovka, v súlade so zákonom č.
4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktoým sa menia a dopĺĺa;ĺ
niektoľé
zákony '

JZ'NEĺ

/ĺESTS

\/s

9.7

Kúpna zm7uvaje vyhotovená v 6 exempláľoch, z k1oých 2 exempláre budú predloženéokľesnému
úradu Cadca, Katastrálny odbor k návrhu na vklad vlastníckeho práva,3 exempláľe sú určenépre
kupujúceho a 1 exempláľje určený pre Predávajúceho
9.8

Súčasťouzmluvy ako jej prílohy sú:
1) Uznesenie č. I2I-L4lr0-202I MsZ v Tuľzovke zo dňa L4.I0.202I
2) Výpis z listu vlastníctva č.9473 vývorený cez katastrálny portál
3) Výťah zGP č.e-7l20I9
9.9

Zm|uvĺéstrany vzájomne vyh l a s uj ú, Žeichzm7'lvnávol'nosť nie je obmedzená,zmluvuuzatvorili
na zäHade ich slobodnej vôle, zm7uva nebola lzatvorená v tiesni a iných napadne neýhodných
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na zĺak súhlasu ju podpisujú.

V Turzovke, dňa

i

u

2"r 05, {onlí,

V Turzovke, dňa

il",

0ĺ

íĺlolĺ,

I

/,*'í/

..//......................

(/ Predávajúci:

Ľubomír Golis

Eva Janíková
Po

d ĺ'

a oĺ'eĺÍ

č:

ol'n ľľ.ik n

po

/u
roď^
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/Í

>4r

primátor mesta

ľ <'.,. :|.'1. podpisa.l
Iistinu

č^

ĺ/ Turzovke

n.

dňa

okrúhla pečiatka mesta

podpis:

!' \l

I

',''!
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i,

6

J

l

JZNESEN'[ľ],

'ísfupe

č.: l2l

_14/10 _

202l

IESTSKE ZASTUPITEI]S'I.VO V TURZOVKI]

dňom

lm

\/

č.
,ktoré

SCIIVAI]U.ĺE
odkúpenie spolLrvlastrríckych podielov z pozeInl<tt, parcely C-KN č.3766117 - drrrh pozeIrrku :
zastayarlá plocha a nádvoľie o výmere 4 m2,ktoráje zapísaná rla LV č. 94]3, veclený ol<resným ťlradom
Čadca, pľe ol<res Čadca. obec Turzovka, katastrálne ťlzetnie Tltrzovka, a to od podielových spoluvlastĺrikov:
1./

tému

,'pre

Malichcľ, ľodený Maliclle ľ, narodcný l4"$7.1'947,lrytom Dom sociáInych
služicb Celárc - Kírt' tr89' 99tr 22 Bušince, zastúpený opatľovníkom na základe ľozsuclku oS Cadca
886/87 a2I2l95,, Organizácia: Dom sociálnych stužieb Čeláľe- Kĺľť189,991 22 Eušince, Ičo
:006,ĺ7560' Riaditcl': PaedDľ. Anastázia Kertószová Boľiková, naľ. 20.02.1969, adľesa tľvalóho
pobytu : Paniclĺó l)ravce tr53' 985 32 Veĺ'ká nad [pl'orn, - spoluvlastrrícky podiel Il2B, čo pľedstavtrje
výrneru 0,l4 n2, za kťlpĺtlt cellu Vo výške: 1'5 1 €;

- pocl [J2:..Ián

rrili

83: Anna tr{ekšáková, rodená Kaľasová, naroclená 01"03.1948' bytom Vyšný Koniec 287,023 54
Tuľzovka _ spoluvlastnícky podiel Il28, čo predstavuje výmeľu 0,14m2, za kťlpnu cenll Vo výške: 1,5l €;

'ĺch

- pod

- pod t}5: Ilva Janĺkĺlvá,ľodená Malicheľová, naľodená ĺ4.02.1960' bytonr I'odvysoká 355' 023 57
Podlrysot<á - spoluvlastllícky podiel 1128, čo precĺstavuje výmerul 0,I4 mZ, za kĹrpnu cenu Vo výške: 1,51€;
- pod 88 : ĺ]ubomíľMalicheľ, ľodený Malicheľ, naľodcný |2"05"7962' bytoĺn Vyšný Konicc 442' 023
54'ľuľzovĺĺa- spoluvlastrlícky podiel %, čo predstavuje výmeru I m2, za kúpnu cenu: 10,75 €;

- pod Bl0:Pavol Malichero ľodený Malicher, naľodený 11.04.tr950' bytom Stľed 303,023

54

'ľuľzovka _ spoluvlastnícky podiet 1l2B, čo pľecĺstavuje výnleru 0,I4 n2, za kúpnu Cenll Vo výške: 1,51€l

-.pod B l2: Pctcľ Malicheľ, ľodený Malicheľ, naľodený 15.07.ĺ953' bytoĺĺlChalupkova 156117 ,022 0x
Caĺlca - spolr-rvlastnícl<y podiel1l28, čo pľedstavtrje výmertr 0,14 n2, za kťrpnu cellLlvo výške: l,51€;

B13: Ing. Maŕián Kobolka, ľodený Kobolka, naroĺlený 03.05.1967' bytom Streĺl487/29,023 54
Turzovka - spoluvlastnícky podiel114 ,čo predstavuje výmeru l ĺ'n2,za kúpnrr cel]Ll vo výške: 10,75€;
- pod

I

2./ odkúpenie spoluvlastníckych podielov z pozel-lrku' Z llovovytvorenej paľcely C-KN č"3166136 -dľLlh
pozemku '. zasÍavarlá plocha a nádvorie o výmeľe 25 m2, ktoľá vzrrikla oddelením od pôvodnej paľcely CKN č. 3766ll9 -- dľuli pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2, ktorá je zapísaná na LV č.
9473' vedený okresným úradom Čadca, pľe okľes Cadca, obec Tuľzovka, katastľálne územie ]"urzovka,

Geonretrickým plánonr č. e-712019 vyhotovenýnt dňa 20'O5.20Ig, spoločrrosťou GEoDEZIA ČADCA,
s.r.o, Ing. JanoLl Fuljeľovou, Vyšný Koniec 216,023 54 TLrľzovka, ťlľadne oveľenélro okresným ťlradonr
Čadca, katastľálrrym odborom, Irrg. Jozeforn Polkolrr, dňa24.06.2019 pod č.68112019, ato od podielovýcli
spolrrvlastn íkov:

82: Ján Malichcľ, ľodený Malicheľ, naľodený 14.01 .1947, tlytom Dom sociálnych
opatrovníkom na základe ľozsudlĺu OS Cadca
služicb Čeláľe- Kírt' 189, 991 22 Bušince, zastúpený
_sluzieĹ
sociálnych
Čeláľe- Kíľt'189,991 22 Bušince, IČo
88ó/87 a2I2l95, oľganizácia: ľ)oľn
Keľtószová
Boľiková,
nar. 20.02.1969, aĺlľesatľvalého
:00647560, Riaĺlitel': PaeĺlDr. Anastázia
nad
lpl'om'
- spoluvlastnícky podiel Il28, čo precĺstavLlje
pobytu : Panickó I)ravce 153,985 32 Vel'ká

- pod

výmeru 0,89 m2 , za

l<Ĺlpnu

cenll vo výške: 9,5] €;

B3: Anna llekšáková, ľodená Kaľasová, naľodená 0l.03.1948, bytom Vyšný Koniec 287'023 54
Tuľzovka _ spoluvlastnícky podiel \l28, čo predstavuje výmeru 0,89 m2, za kĹlpnu cenllVo výške: 9,51 €:
- pocl

Druhá stľana
UZI\ESBNIA č.: l2l _14ll0 _202l
- pod 85: t]va .Ianíková, ľodená Malicheľová, naľodená 14.02.1960, bytom Podĺ7soká 355' 023 57
Podlysoká - spoluvlastnícky podiel Il28, čo pľedstavtlje výrneru 0'89 m2, za kúprlu centl Vo výške: 9,5] €;
_

pod l}8 : I]ubomír Malicher, roclený Malichcľ, naľodený 12"05.1'962, bytom Vyšný Konicc 442' 023
'ľuľzovka - spoluvlastnícky podiel %, čo preclstavuje výrneru 6'25 m2, za kĹrpnu cenu: 67,19 €;

54

- pocl BiO:l'avĺll Malicher, ľodený Malichcľ, naľodený 11.04.1950' bytom Stľed 303,023

ľuľzovĺĺa_ spolrrvlastnícky podiel Il28, čo predstavuje výmeru 0,89 m2, za kúpnu cellll Vo výške: 9,57

54
€'

- pod B12: :Peteľ Malicheľ, ľodený Malicheľ, naľodený 15.07.1953' bytom Chalupkova1'56117,022
0l Caĺlca _ spoluvlastnícky podiel1l28, čo pľeclstavLlje výnreľLl 0,89 m2, za kŕlpnu cenll Vo výške: 9,5] €;

Maľián Kobolka, ľodený Kobolka, naľoĺlený 03.05.1967' bytom StreĺJ 487l29,023 54
Turzovka - spolLrvlastnícky podiel 114 , čo pľedstavuje výIneľu 6,25 m2, za kúpnLl cel]u Vo výške: 67,l9 €;
- pod B l3: : Ing.

Kúprra cenaza pozenrky, parcelyC-KN č.3'ĺ66117aC-KN č.3166ĺ36ieurčená nazáklade zrraleckélro
posudku č. č.154l20l9, vypracovaným dňa 03.12.2019, Ing.Vladimírom Kubincoľn ,Mal<ov č.65,023 56
Mal<ov, vo výške : l0,75 €/m2 pozernku.

Za podmicnok

:

)

- Kupujťrci zl^lášav plnej výške náklady, ktoré sťr spojené s pľevodom vlastníctva k pozemkom, t.j. správny
poplatok zarlávrh na vklad vlastníckeho práva do katastľa rrehnutelhostí vo výške 66,- eurlznluva, úradné
oveľenic poclpisov predávajúcich a pod.
- Prcdávajúci sĹrlTlasia so zápisom GP č. e-7l2019 vyhotovenýrĺ clňa 20'05.2019 do katastľa nehnutel1rostí

3./ Poveruje

primátora tnesta Ira uzavretie kúpnych zmlťlv v zmysle $ 588 a nasl. Zákonač'40l1964 Zb'

občiansky zákonrlík v platĺrom znení.

bez pľipomierlok

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Tuľzovke: 13
Pľítomnína hlasovaní: 9
Hlasovanie ZA: 9 MUDr. Jozef Bajcaľ, MUDľ. Vieľa Belková, JUDľ' Martin Biľka, Ing. Jozefa Dlhopolčeková,
Marián Chudej, Ladislav I(aduľa, Ing. Jana Majtanová, Ing. Martin Mravec,
PaedDľ. E'leonóľa Rudinská
Hlasovanie PI(O'tl: 0

ZDRŽALI

sa

hlasovania:

0
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Podp
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Obec:

Úrad geodézie, kartogľafie a katastra Slovenskej republiky

yŕpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTí
Vytvorené cez katastrálny portál

okres: Čadca

Dátum vyhotovenia 13.01.2022

Obec: TURZOVKA
Katastrálne Územie: Turzovka

Čas

yŕpls z LIsTu VLAsTNícľvn e.

í0:09:34

9473

ČrcŤn: MAJETK)VA P1D9TATA

PARGELY registľa "C'' evidované na katastrálnej mape
Parcetné

čĺstoVýmera v m2

3766t 17
3766/'19

4

Druh

Spôsob využ. p' IJmiest' pozemku Právny vzt'ah Druh ch-n.

pozemku

zastavaná plocha a

28 zastavaná plocha

a

nádvorie
nádvoľie

22
22

1
'|

Legenda:
Spósob využívania pozemku:
22 - Pozemok' na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná' miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodnik, nekrýé parkovisko a ich súčasti
L)mĺestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený V zastavanom územĺobce

ČnsŤs: VLASTNĺCIA tNE IPRAVNENE

osoBy

)

Por' čísloPriezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čísto(čq
miesto trualého pobytu (sídlo) vlastníka

vzťahu: Vlastník
í MALICHER Jozef (žena Antonia Kubiš), Turzovka (SPF)

a

Spotuvlastnícky podiel

Účastník právneho

1/4

ldentifikátor:

Titulnadobudnutia

éd3344110'273124,4791,4792'4821140

nadobudnutia PKV 2656
TituI nadobudnutĺa RoEP
Titul

TURZOVKA
Vlastník
(syn
Vyšný Koniec č.s.291, 023 54
Jána),
MALICHER Ján

Účastník právneho

2

vzťahu:

:
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Dátum narodenia

Turzovka

1 / 28

14.07

čd1011l42"1947
PKV 2656
ROEP
TURZOVKA
Vlastník
Učastník právneho vzťahu:
3 Rekšáková Anna r. Karasová, vK2ľ7,Turzovka,
0'l.03.'t948
narodenia:
Titul nadobudnutia osvedčenie o ded.9D
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:

SR

1 / 28

Dátum

1130l04'347l2oo5

4 MALICHER ondrej (syn Jána), Turzovka
ldentifikátor:

Titul
Titul
Titul

nadobudnutia
nadobudnutia
nadobudnutia

(SPF)

'l / 28

čd101'll42

PKV 2656
ROEP
TURZOVKA
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 Janíková Eva r. Malicherová, čs. 355, Podvysoká,

SR
'14.02.1960
:
Titul nadobudnutia osvedčenie o dedičstve 14D 339/2010 '277120'11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 MALIGHER Terézia(dcéraJána), Turzovka (SPF)

1 / 28

Dátum narodenia

ldentifikátor

1 / 28

:

lnformatívny vrýpis

1t2

Údaje platné k: 12.01.2022 18:00

$eometrický pli

Por.

meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo(čq a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sĺdlo) vlastníka

čísloPriezvisko,
ldentifikátor:

nadobudnutia
nadobudnutia
nadobudnutia

čd 1o1'll42
PKV 2656
ROEP
TURZOVKA
Účasiník právneho vzťahu:
Vlastník
8 Malicher Ľubomír r. Malicher, vK
Titul
Titul
Titul

442, Turzovka, Psč o23 54, sR
narodenia:
12.05.1962
Titul nadobudnutia Uznesenie o dedičstve č'8Dl71l2o18 zo dňa 17.10'2018,z474'll2o'l8
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 Malicheľ Pavol r. Malicher, Stred 303, Turzovka, SR
'l'l.04.1950
Dátum narodenia:
Titul nadobudnutia Uznesenie 9D 1170/2005-31 -649/2006
Účastník právneho vzťahu:
Spľávca
í'| Slovenský pozemkov!ý fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava
ĺí'sR
lčo:
17335345

Dátum

r-E

'.ffi

'l / 4
- 161sl2018
1 / 28

/

K vlastníkovi č. 1,4,7 je správa ku všetkým nehnutel'nostiam
Účastník právneho

vzťahu:

í2 Malicher Peter
0220'1,

sR

Vlastník
r. Malicher, Ghalupková 15611?, Čadca u Hluška,

PSč

)
narodenia: í5.07.1953
nadobudnutia Darovacia zmluva Nz 38433/20'13'č.V 3783/20í3 -76712013
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
í3 Kobolka Marián r. Kobolka, lng., Stred 487t29, Turzovka, Psč o23 54,
SR
Dátum narodenia:
03.05.1967

Dátum

1 / 28

Titul

Titulnadobudnutia

'l / 4

22'Pozen

osvedčenieodedičstveí0D/86/2013-38-825/í3

Tituly nadobudnutia LV:
Žiadosť o zápis a zákres GP č'7t2o'l7 zo dňa 21'o8'2o'l8, R 696/2018 - 864/2o't8

ČnsŤc: Ťnncuv
Bez zápisu.
lné údaje:

'l'|

Ô

K vlastníkovi č. 1, 4,7 je správa ku všetkým nehnutel'nostiam

Poznámka:
Bez zápisu.

l
l
I
I

I

lnformatívny v'ýpis

212

Údaje platné k: 12.01.2022'18:00

':Geomet1cký Plán

podiel

Strana

č' e'7/2019

1

/I

VÝKÁz vÝnllÉn
Zmeny

Doterajšístav
Čĺslo
LV
PKV

k

parcely

PK

KN

Výmera

Druh

ha m2

pozemku

I

s

parcele

m2

číslo

Novtý

stav

od

Druh

VlastnÍk

parceĺy

pozemku

(iná oprávnená

kódy

adresa (sídlo)

Zastavaná pl.

doŕera1ší

Číslo

m2

parcely

čĺslo

ham2

Stav podl'a regislra C KN
3766/15

I

Zastavaná pl.

3766/15

I

22

9473

3'ĺ66/17

4 Zastavaná pl.

9473

3766/19

28 Zastavaná pl.

3766/17

4

2 3766/36

25

1

3766/19

J Zastavaná

pl.

dotenjšl

22

376ô/17

1

4 37ô6n7

4 Zastavaná pl.

Mesto Tunovka

22

2

s76ô/19

25 ?766/3ô

25 Zastavaná pL

detto

22

Spo/u:

41

2S

41

2S

Ĺegenda - spôsob využIvania pozemkov:
22

l

)

T

- Pozemok, na Horon je pxtavená inžiniaĺska stavfu

-

cestná, miestna a účelovákomunikácia,lesná cesla, poľná

nsla,

chodnlk, nekryté parkoylsko a ich sÚčasŕl

