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KUPl\A ZNILUVA
lzatvorcná podl'a ustanovenia $ 5B8 a nasI. zák.č.40ll964Z.z. občiansky zákonník

v zneni neskorších predpisov (d'alej len,'Zmluva")
pod č.V_d7-1l2022-DK

Clánok I
Zmluvné stľany

Pľedávajúci:
Meno a priezvisko:
rodená :

Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobý:
Státna príslušnosť:
Č.op:
Adresa doručovania:
Číslo účtu / IBAN:
(d'alej len ako ,,predávajúci")

a

Kupujúci:
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: 023 54 Turzovka, Stred č.178, Slovenská republika
lČo: 00314331 DIČ : 2O2O5533I5
Zastupený: JUDr. Ľubomírom GOLISOM, primátorom mesta
opľávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomír GOLIS, primátoľ mesta
oprávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Daniela Kudláčová, referent úseku výstavby a rozvoja mesta
Kontakt: 04114209344

Bankové spojenie : PRIMA BANKA SLOVENSKo, a.s.,
Císlo účtu : 0204617002/5ó00
IBAN: SK50 5600 0000 0002 0461 7002
Adresa doručovania: Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Tuľzovka, SR
Mesto nie je platcom DPH.
(d'alej len ako ,,kupujúci")

/Pľedávajúci a Kupujúci d'alej iba ,,Zmluvné stľany"/

uzavľeli tuto kúpnu zmluvu za nasledovných podmienok:

Zmluvne strany uzatváraji podl'a ust. $ 588 a násl. zákona č. 4011964 Zb' _ občiansky zákoĺľrík,
v znení 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

Eva Janíková
Malicheľová
14.02.1960
60521416232
Podvysoká 355,023 57 Podvysoká
občan Slovenskej republiky
EY 632957
Podvysoká 355,023 57 Podvysoká' SR
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2.1 Pľehlásenia Pľedávajúceho k Pľedmetu kúpy.
4
p
k

1. Pľedávajúci je podielovým spoluvlastníkom pozemkuo paľcely C-KN č. 3766135- druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1m', pod poradoým číslom 5,
v spoluvlastníckom podie\e ll28, ktoý je zapisaný v na LV č' 5l89, v Katastri nehnutel'ností vedenom
okresným úradom Čadca, Katastrálny odbor, pľe okres: Čadca, obec: Turzovka, katastrálne územie:
Turzovka.
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2. Geometrickým plánom č.d-7l20I9 zo día20.05.20Ig,vyhotoveným GEoDEZIA Čadca, s.r.o, Ing.
Janou Fuljerovou, úradne overeným okesným úradom Cadca, katastrálnym odborom, Ing' Jozefom
Polkom' dŤn:26.06.2019 pod č.68812019 (d'alej len ,,GPoo) sa od pozemku - parcely E-KN č.3847
odčlenila časť pozemku, čím vznikla novovytvoľená paľcela C-KN č. 3766135 - dľuh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie o výmeľe 1 m2' Predávajúci je podieloým spoluvlastníkom tejto parcely
v spoluvlastníckom podiele Il28, čo predstawje ýmeru 0,036 m2 pozemku.

3. Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu do jeho vlastníctva spoluvlastnícky podiel 1128 t.j.
0,03ó m2 z novovytvoľenej paľcely C-KN č.3766135 - dľuh pozemku: zastavaná plocha a nádvoľie
orrýmeľe I m2, ktorá je vývorená ,,GP č.ď-7l20I9*, oddelením od parcely E-KN č.3847 _ druh
pozemku: trvalý trávny porast o celkovej ýmere 8 m2, ktoľý je zapisaĺý v na LV č. 5189, v Katastri
nehnutelhostí vedenom okľesným úradom Čadca, Katastrálny odbor, pre okľes: Čadca, obec:
Turzovka, katastrálne územie: Turzovka azavázaje sa pľeviesť na kupujúceho vlastnícke právo k nemu.

4. Pľedávajúci vyhlasuje, že k Predmetu |alpy neviaznu žiadne dlhy, záIožné práva a vecné bremená a
prehlasuje, že nie sú mu známe ani iné práva v pľospech tretích osôb, ktoré by obmedzovali jeho
dispozičné právo s nehnutelhosťou nakladať, prehlasuje, Že prevádzaná nehnutelhosť je spôsobilá na
riadne užívanie za účelom jej podstaty. Predávajúci d'alej vyhlasuje, že jeho vlastnícke právo
k prevádzanej nehnutelhosti nie je obmedzené Žiadnym zmluvným vďahom alebo písomnou, či ústnou
dohodou s treťou osobou, ktorá by mohla ovplyvniť ýkon jeho vlastníckych práv Predávajúceho k tejto
nehnutelhosti, jej budúcu držbu aužívanie alebo prevod vlastníckeho práva kprevádzanej
nehnutelhosti, alebo by mohla inak nepriaznivo ovplyvniť (znemožniť, spomaliť' skomplikovať a pod.)
realizáciu prevodu vlastníckeho práva v zmysle tejto zmluvy v prospech Kupujúceho , a že preváďzaná
nehnutelhosť nemá žiadne skryté vady. Predmet kupy nie je pľedmetom súdneho sporu' alebo iného
konania, ktoré by mohlo viesť k spochybneniu vlastníckeho práva Predávajúceho k tejto nehnutel'nosti.
5. Predávajúci prehlasuje, že podpisom tejto kupnej zrrilvy vy'jadruje svoj súhlas aj so zápisom
Geometrického plánu č. d-7l20l9 do katastra nehnute l'nosti.

2.2 Pľehlásenie Kupuj úceho.

1. Kupujúci pľehlasuje, že predmet prevodu špecifikovaný Č1. 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
schválilo Mestské Zastupitel'Stvo Mesta Turzovka, Uznesením č. 119-14/10-202I na svojom zasadnutí
konanom día I4.I0.2021 a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Kupujúci pľehlasuje, že predmet kupy kupuje za účelom usporiadania vlastníctva k pozemku, ktoý
sa nachádza v katastrálnom území Turzovka, vedl'a štátnej cesty č. IU487 aIU541' v smeľe Turzovka -
Vyšný Koniec - Semeteš, pod vybudovanou stavbou ,,Chodník pri IV541 AW487 Turzovka, Vyšný
Koniec - Semeteš ".

3. Kupujúci prehlasuje, Že jeho prejav vôle smeruje nadobudnúť nehnutelhosť uvádzanú v Č1. II, ods.
2.1, bod 3) Kúpnej zmluvy od Predávajúceho, vyhlasuje, Že sa s pľedmetom kúpy oboznámil podl'a
aktuálneho listu vlastníctva, osobnou prehliadkou a pľedmet kupy kupuje za podmienok stanovených
touto Zmluvou do svojho podielového spoluvlastníctva.
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4. Kupujúci prehlasuje, že na vlastné náklady dalvypľacovať Geometriclcý plán č. d-71201,9 azna|ecký
posudok čJ54l20l9 na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku/kov' na záI<],aďe ktorej je určená
kupna cena pozemku/ predmet prevodu.

článok III
Účel zmluvy

3.1
Predmetom tejto Zrnluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnutelhosti špecifikovanej v Č1.

II, ods. 2'l, bod 3) Kúpnej zm7uvy, v tam uvedenom rozsahu zPredávajiceho na Kupujúceho.

Clánok IV
Pľedmet zmluvy

4.1
Predávajúci. týmto odplatne predáva Kupujúcemu nehnutelhosť - Predmet kup}r a to:

_ spoluvlastnícky podiel 1/28 čo pľedstavuje 0o036 m2 z paľcely c-KN č. 3766l35_dľuh pozemku:
zastavan'á plocha a nádvoľie o rnýmeľe 1 m2, kÍorá je vývorená ,,GP č' d-7l20l9*, oddelením od
parcely E-KN č.3847 - druh pozemku: trvalý trávny poľast o celkovej výmere 8 m2, ktoý j e zapísaný
v na LV č. 5189, v Katastri nehnutelhostí vedenom okľesným úradom Čadca' Katastrálny odbor, pre
okres: Čadca, obec: Turzovka, katastrálne územie: Turzovka /d'alej v texte len ,rPľedmet kúpy"/.
Kupuiúci od Pľedávaiúceho odnlatne kuouie Predmet kúpy do svojho podielového
spoluvlastníctva - spoluvlastníclĺy podiel l/28, za podmienok stanovených touto Zmluvou.
4.2
Vlastnícke právo k Predmetu prevodu 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.

článok V
Popis a ľozloha Pľedmetu kúpy

5.1
Pľedmet kúpy bližšie špecifikovaný v čl. fV, ods. 4.1 tejto zmluvy, ide o pozemok, ktoý satachádza
v katastrálnom území Turzovka, vedl'a štátnej cesty č. II/487 a IU54l v smere Turzovka, Vyšný Koniec
- Semeteš, pod vybudovanou stavbou ,,Chodník pri Iv54I aIU487 Turzovka' Vyšný Koniec - Semeteš".

Clánok VI
Kúpna cena a platobné podmienky

6.1
Kúpnu cenu Za nehnutelhosť ako celok (Predmet lĺipy podl'a Č1.4' ods.4.1 Zmhuvy) schválilo Mestské
zastupitel'stvo Mesta Turzovka, Uznesením č' II9-l4lI0-202l na svojom zasadnutí konanom dňa
14.10.2021 .

6.2
Kúpna cena Za Predmet kupy podl'a Čl.4, ods.4.1 tejto Zmluvy) je uľčená vo ýške: 0J8 euľ, /slovom:
nula eur a tridsaťosem centov/ čo pľedstavuje kúpnu cenu za pozemok celkom o rrýmeľe: 0'036 m2.
Jednotková kúpna cena za m2 pozemku predstavuje sumu: l0r75€/m2 pozemku. Cena je stanovená
znaleckýmposudkom č.15412019, vypracovanýmdňa 03.12.2019Ing. VladimíromKubincom, Makov
č.65,023 56 Makov, ktoý bol vypracovaný na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku CKN 3766135,
V K.ú.Turzovka.
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Kupujúci sa zavázuje uhľadit' náklady spojené s vkladom do katastra nehnutel'ností a poplatky spojené
s úradným overením podpisu predávajúceho (notáľsky poplatok).
6.4
Kupujúci sa podpisom tejto zmlur,y zaväzuje uhľadiť Predávajúcemu kúpnu cenu Za Predmet hipy
v Sume 0'3B EUR, so splatnosťou 14 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy predávajúcim.
6.5
Kupujúci sa zavázuje zaplaÍit'Predávajúcemu dohodnutú kupnu cenu v peňaŽnej hotovosti z pokladne
Mesta Turzovka alebo prevodom na účet Predávajúceho uvedený v Čt.I.; Kúpnej zmluvy, formou
bezhotovostného platobného styku.
6.6
Kúpna cena je stanovená znaleckýmposudkom č.l54l20I9 vypracovaným dňa O3.l2.2Ol9 znalcom:
Ing. Vladimírom Kubincom, Makov č.65, 023 56 Makov, ktoý bol vypracovaný na stanovenie
všeobecnej hodnoty pozemku C-KN č.3766135 v k.ú. Turzovka.

Clánok VII
odovzdanie a pľevzatie nehnutel'ností

7.1
Kupujúcí vyhlasuje, že pozná ak1uálny stav predávajúcej nehnutel'ností a kupuje ju v Stave, v akom sa
nachádza ku dňu podpísania tejto zmluvy.
7.2
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu kupy na záHade Rozhodnutia o povolení vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostí, vydaného okresným úľadom Čadca, katastrálnym
odborom. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikaji na záHade právoplatného rozhodnutia
o jeho povolení.

článok VIII
Osobitné ustanovenia

8.1
Nezaplatenie Kúpnej ceny podl'a Čt. vt.) včas a riadne je hrubým porušením zmluvnej povinnosti
Kupujúceho a zaHadá oprávnenie Predávajúcemu odstúpiť od Kúpnej zmluvy. A to v prípade, ak
Predávajúci Kupujúceho po uplynutí lehoty na zaplatenie Kúpnej ceny včas a riadne písomne upozorní
na adrese uvádzanej v záhlavi tejto Kúpnej zmluvy a Kupujúci ani do 7 pracovných dní od prevzatia
Yýzvy Predávajúceho k splneniu si jeho zmluvnej poviĺľrosti, povinnosť nesplní'
8.2
Predávajúci vyhlasuje' Že si splnil všetky daňové povinnosti, ktoré mu vyplývajú z vlastníctva
nehnutel'nosti. Všetky prípadné dlhy a akékol'vek závázky voči tretím osobám , ktoré nie sú
Kupujúcemu zĺáme pri uzatvorení tejto Zmluvy a ktoré vznikli pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy,
je Predávajúci povirľrý uhľadiť a splniť a tieto dlhy a záväzky neprechádzajú na Kupujúceho
Predávajúci vyhlasuje, že na jeho majetok sa nezačalo exekučné konanie.
8.3
Ak Kupujúci odstúpi od tejto zmluvy podl'a ods. 8.2 tohto článku alebo Predávajúci odstúpi podlä ods.
8'3 tohto článku zmluvy a čl. II, ods. 2.l, 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 doručiť ho na adresu trvalého pobytu alebo sídla druhej zmluvnej strany uvedenú
v tejto zmluve. Ak zmluvná strana zmení trvalý poby alebo sídlo' je povinná túto skutočnost'
bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvrej strane. Ak zmluvná strana neprevezme oznámenie
o odstúpení od tejto zmluvy, odstúpenie sa považuje za doručené dňom, kedy sa zásielka vrátila späť jej
odosielatel'ovi.
8.4
Zmluvné strany sa dohodli, ženávrhna vklad vlastníckeho pľáva podá Kupujúci, a to do 14 pľacovných
dní po podpísaní Kúpnej zmluvy.
8.5
PľedávajúcipodpisomKúpnej zmluvy s p l no m oc ň u j eKupujúceho' abyvzmysle $ 28 zákona
č. 16211995 Zb. o Katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutelhostiam
(Katastrálny zákon) v zĺení neskorších pľedpisov a noviel, požiadal okresný úrad Čadca, Katastrálny
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odbor, o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostí k predmetu prevodu podl'a

Kúpnej zm7uvy.

8.ó
Kupujúci a Predávajúci sa dohodli,že akKúpna zmluva alebo Návrh na vklad vlastníckeho práva budú
obsahovať prípadné chyby v písaní a počítaní' ako aj iné zrejmé nesprávnosti,bez zbytočného odkladu
písomne vyhotovia Dodatok k tejto zmluve, alebo k Návrhu na vklad vlastníckeho práva, aby došlo k
naplneniu vôle oboch zmluvných strán vyplývajicej z obsahu Kúpnej zmluvy. Ak príslušný katastrálny
odĹor okľesného úľadu v Čadci preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnutelhostí podl'a Zm|uvy v prospech kupujúceho, zmluvné strany sú povirľré poskýnúť súčinnosť
druhej zmluvnej strane a odstrániť nedostatky Zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastľa
nehnutelhostí, prípadne jeho pľíloh.

Clánok IX
Záverečné ustanovenia

9.1
Zm7uvne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho
zákoĺrĺika, ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.
9.2
Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú bezprostľedne riešiť dohodou Zmluvných strán,

v prípade riešenia Sporov súdnou cestou, budú tieto riešené príslušným súdom Slovenskej republiky
podl'a platných predpisov.
9.3 )

Pre doručovanie všetkých písomností podlä tejto Zrnluvy alaIebo v súvislosti s ňou platí, Že pokial' sa

poštou doporučene do vlastných ľúk posielaná pĺsomnost' vráti ako nedoručitelhá, považuje sa
vrátenie nedoručenej zásielky za deťr doručenia, aj ked' sa adresát o ňom nedozvedel.
9.4
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu prevodu na záHade Rozhodnutia o povolení vkladu
vlaitníckeho práva do katastľa nehnutel'ností vydaného okľesným úradom Čadca, katastrálnym
odborom. Právne účinkf' vkladu vlastníckeho práva vznlkajú na záI<7aďe pľávoplatného rozhodnutia o
jeho povolení.
9.5

Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa $ 5a zákona č.21112000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov.

9.6
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Turzovka, v súlade so zákonom č.

40l|964 Zb. občianst<yiatonnĺt< v zneni'neskorších predpisov, ktoľým sa menia a dopĺĺaiĺ niektoré
zákony .

9.7
Kúpna zmluva je vyhotovená v 6 exempláľoch' z ktoých 2 exempláre budú predložené okĺesnému
úradu Čadca, Katastrálny odbor k návihu na vklad vlastníckeho práva,3 exempláre sú určené pre
kupujúceho a 1 exemplárje určený pre Predávajúceho
9.8
Súčasťou zmluvy ako jej pľílohy sú:
1) Uznesenie č. l l9-14lIO-2o2I MsZ v Turzovke zo dňa l4.l0.202l
2) Výpis z listu vlastníctva č. 5189 vývoľený cez katastrálny portál
3) Výťah zGP č.d-7l20l9
9.9
Zm|uvnestranyvzájomne vyh1asujú, žeichzmluvnávolhosť niejeobmedzená,zĺttJlvuuzatvorili
ĺa zá|<lade 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.
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V Turzovke, dňa 0J- 0ĺ. íolĺ V Tuľzovke , aĺu ..ť.{,?{:,.(!(*.
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Predávajúci:
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V Turzovke dňa

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVO V TURZOVKE
ĺ;ĺ;ľĺ;ltlu pcčiutku mĺ::;tĺt podj)ist

^ĺ 
SCĺIVAĽUJE

1./ odkúperlie spoluvlastrríckyclr podielov Z pozelllktl, a to parcely C-KN 3166135 - clrLlh pozemkll:
zastavaná plocha a nádvorie o Výmeľe 1 rn2, ktorý je zapísaný na LV č' 5 189, vedený okresnýrn Ĺtľadom
Čaclca' pre olĺres Čadca' obec Tuľzovka, Ĺatastľálne Ĺlzemie Tuľzovka a to od poclielových
spoluvlastníkov vedených na liste vlastnícťva:

a / pod ts2: "ĺáľl Maliclreľ, ľoĺ|ený Malicheľ, naľodený 14"87.tr947, bytom Dorn sociálnych
sluŽieb Celáľe - Kíď 189,991 22 Bušince, Zastúpený opatrovníkom nazáklade rozsudku oS Čadca
886/87 a212l95, organizácia: Dom sociálrrycĺr sluŽieb Čeláľe - Kíft' l89,991 22 Bušince, ĺČo ;

00641560, Riaclitel': PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková, nar' 20'02.l969' adresa trvalého
pobytu : Farrické Dravce 153' 985 32 Vel'ká trad lpl'onr - spolLlvlastnícky podiel 1/2B, čo
pľedstavuje 0'036 m2 -za kĹlprru celltl vo výške 0,3B €;

b l pod 83: ĺ\nĺra R.elĺšáková, ľodená Karasová, naľodená 0ĺ.03.ĺ948, hytoľľĺ Vyšný Koniec
287,023 5zĺ ľurzovka - spoluvlastrrícky podiel Il28, čo predstavrrje 0,036 m2 -za kúpnu cenu Vo
výške 0,3 8€;

c / pod 85: F]va.ĺaníková, ľodená Malicheľová, naľoĺlená tr4.02.1960' bytoľn Fodvysoká 355,
023 51 Podvysoĺ<á - spoluvlastnícky podiel l/28, čo predstavrrje 0'036 tn2 ' za kúprrLr cenu Vo
výške 0,3 8€;

d/ pod tsB: "ĺán Malicheľ, ľodený Malicheľ, naľodený 14"!2"7943, hyĺĹoľĺr Stľed 372, 023 54
'ľuľzovtrĺa _ spolLrvlastnícky podiel'/o, čo pľedstavuje 0,25 m2, za kťrpnLr cel]Ll vo výške 2,69 €;

e/ pod B10: Pavol Malicheľ, ľodený Malicheľ, naľodený 11"04"l950' bytom Stľecl 303,023 54
'ľurzovka - ;Polirvlastnícky podiel1l28, čo pľedstavuje 0,036 m2,za kĹlpnLr cel]tl vo výške 0,38 €;

f/ pocĺ B.12: Pcter Malicheľ, ľodený Malicheľ, naľodený 15.07.1953' bytom Chalupkova 156l11,
g2zB| Cae[ca- spoltrvlastníckypocliel 1l28,čo preclstavuje0,036nr2'zal<ĺrprruCel1Ll Vovýške0,38
a.t.

g/ pod Bl3: ĺng. Maľián Kobolka, rodený Kobolka, naľodený 03"05.ĺ967' hytom Stľcĺl 487/29'
023 54 Tuľzovka - spoluvlastnícky podiel %' čo predstavuje 0,25 m2, za kĹrprru celltl vo výške 2,69
€;

KĹlpna cella pozemku, parcely C-KN 3166135 * dľuh pozemku : zastavatrá ploclra a náclvorie
ovýmere 1rn2, ktorý je zapísaný na LV 5189, je určená na záklacle znaleckého posudku
č.15412019, vypľacovaný dlia 03.12.2019Ing. Vladirníľom Kubincom, Makov č'65,023 56 Makov,
ktoľá je vo výške 10,75 €lm2.

iiL-
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Druhá strana
UZI\ESENIA č.: I19 -l4lt0 _ 202I

Za podmienok:

2./ Poveruje
prirnátora mesta tra uzavretiekúpnyclr zmlúv v znrysle $ 588 a rrasl. Zákonač.4011964 Zb.

občiansky zákonník v platnom znení.

bez pripomienol<

KLrpLrjúci znáša v plnej výške nálĺlady' ktoľé sú spojené s prevodom vlastníctva k pozenrkom' tj.
správny poplatok za návrh rra vklad vlastrríckeho práva do katastra nehnutel'ností vo výške 66,_

euľ/zmluva, Ĺlradné overenie podpisov predávajĹrcich a pod'

Predávajúci sťrhlasili so zápisom GP č. d-7lzol9 vyhotoveným dria z0.05.20l9 do katastra

nehnutel'ností.

Celkový počet poslancov Mestského zastupiteĽstva v Turzovke: l3 )

Pľítomní na hlasovaní: 9
Hlasovanie ZA: 9 MUDľ. Jozef Bajcar, MUDľ. Vieľa Belková, JUDľ' Martin Birka, Ing. Jozefa Dlhopolčeková,

Maľián Chudej, Ladislav l(aduľa, Ing. Jana Majtanová, Ing. Marĺin Mravec'

PaedDľ. Eleonóľa Rudinská

Hlasovanie PROTI: 0

ZDRŽALI sa hlasovania: 0

* JUDr
ta

GOLIS

písal dňa: 18.10.2021
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

vŕpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNoSTĺ
Vytvorené cez katastrálny portál

)kres: čadca
)bec: TUMOVKA
(atastrálne územie: Turzovka

Dátum vyhotovenia 11.11.2021
09;07:08Čas la:

čnsľoČľĺÝ yŕpls z LlsTU VLAsTNícTVA č' 5189
}nsŤ n: MAJETKjVA PaDSTATA

PARGELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

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

3766/ 35 1 zastavaná plocha a nádvorie 22 '|

-egenda:
Spósob vyuŽívania pozemku:

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inŽinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta' pol'ná
cesta, chodník, nekrýé parkovisko a ich súčasti

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

ČnsŤ a: VLAĺTNĺCI A tNE aPRAVNENE osoBY
Por' číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodný číslo (čq a Spoluvtastnícky podiel

mlesŕo trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
'| MALIGHER Jozef (žena Antonia Kubiš), Turzovka (SPF) 1 / 4

ldentifikátor :

Titulnadobudnutia čd3344110,273124'4791'4792,4821140
Titul nadobudnutia PKV 2656
Titul nadobudnutia ROEP

TURZOVKA
Účastník právneho vzťahu: Vlastník

2 MALIGHER Ján (syn Jána), Vyšný Koniec č.s.291, 023 54 Turzovka 1 / 28
Dátum narodenia : 14.07 '1947

Titul nadobudnutia éd 1011142
Titul nadobudnutia PKV 2656
Titul nadobudnutia ROEP

TURZOVKA
Učastník právneho vzťahu: Vlastník

3 Rekšáková Anna r. Karasová, VK 287, Turzovka, SR 'l / 28
Dátum narodenia: 0'l.03.1948

Titul nadobudnutia osvedčenie o ded.9D 1130104-34712005

Účastník právneho vzt'ahu: Vlastník
4 MALICHER ondľej (syn Jána), Tuľzovka (SPF) 1 / 28

ldentifikátor :

Titul nadobudnutia čd1o11l42
Titul nadobudnutia PKV 2656
Titul nadobudnutia ROEP

TURZOVKA
Účastník právneho vzťahu: Vlastník

5 Janíková Eva r. Malicherová, čs. 355, Podvysoká, SR 'l / 28
Dátum narodenia : 14.02.1960

Titul nadobudnutia osvedčenie o dedičstve 14D 339/20'10 -27712011

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
7 MAL|CHER Terézia (dcéra Jána), Turzovka (SPF) 1 / 28

ldentifikátor :

Titul nadobudnutia čd,lo11t42

lnformatívny výpis 1t2 Udaje platné k: 1o.11.202í 18:00
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ĺický plán č' d-

Por. čísto Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (Ico) a Spoluvtastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

ldentifikátor :

Titul nadobudnutia PKV 2656
Titul nadobudnutia ROEP

TURZOVKA
Účastník právneho vzťahu: Vlastník

8 Malicheľ Ján r. Maticher, Stred 372,Turzovka, Psč o23 54, sR 1 / 4
Dátum narodenia : 14'12'1943

Titul nadobudnutia Uznesenie o dedičstve é'8Dl7'lĺ2o'l8 zo dňa 17'10.2018,z4741l2o'l8 - í619/2018

ÚčastnÍk právneho vzťahu: Vlastník
10 Malicher Pavo! ľ. Malicher, Stred 303, Turzovka, SR 1 / 28

Dátum narodenia: 1í.04.í950
Titul nadobudnutia Uznesenie 9D 1170/2005-31 -649/2006

Účastník právneho vzťahu: Správca
1'| Slovenský pozemkoý fond Bratislava, Búdková 36, 8'l7 47 Bratislava /

1't, sR
lčo: 17335345

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

Účastník právneho Vzťahu: Vlastník
í2 Malicher Peter r. Malicheľ, Chalupková 156t'l7, čadca u Hluška, PSč 1 / 28

0220í' sR
Dátum narodenia: í5.07.1953

Titut nadobudnutia Darovacia zmluva Nz 38433/20'13'č.V 3783/20í3 -767120'13

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
í3 Kobolka Marián r. Kobolka' lng-, Stred 487l29,Turzovka, PsČ o23 54, 1 / 4

SR
Dátum narodenia: 03.05.1967

Titulnadobudnutia osvedčenieodedičstve10D/86/20ĺ3-38-825113

ČnsŤ c: Ťnncuv
Bez zápisu.

lné údaje:

Protokol o oprave chyby č. x'17912019 zo dňa 20.05'20'19 - 425120'19

Žiadost' o zápis geometrického plánu č. 7/2019,R 11612021zo dňa 25'02'2021 - 15312021

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

Poznámka:
Bez zápisu.

Vysvetlenie: údaje v Časn c:ŤencHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čĺsla vlastníka alebo inej oprávnenej
osobysa týkajú všetkých nehnutel'nostÍ a všetkých vlastnĺkov a iných oprávnených osôb na liste vlastnictva'

'ĺj

'nda 
_ spôsob

Pozemok, na

fi

lnformatívny v'ýpis 212 Údaje platné k: 10.11.202í 18:00
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- spôsob využĺvania pozemkov:

na ktorom je postavená inžinierska sŕayba - cesŕná, mjesĺna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodnĺk, nekryté parkovisko a lcŕ súiasÍl

l

i

vÝKAz VÝMER
Doteľajší stav Zmeny Nov'ý stav

Číslo

Výmera
paľcely Výmera

Druh

pozemku

KN ham2

Druh

pozemku

I
(D

KN-E

k

parcele

číslo

m2 Čído

parcely ham2

m2

od

parcely

číslo kódy

Vĺastník

(iná oprávnená
osoba)

adresa (sĺdlo)

Stav právny
I3847 Tĺv.tráv.por 3766/35 1

3847 1

(s847

3766/35

7

1

Tru.tráv'por)

Zastavaná pl.

22

doterajší

Mesto Tunovka

I 1 Í,

Stav podl'a registľa C KN
s766/15 0 Zastavaná pl, 3766/15

3766/35

I

1

Zastavaná pl'
22

Zastavaná pl.

22

doterajšĺ

akov stave právnom

Il: I

ĺ
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