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KUPNA Z|MLUVA
vzatvorenápodľa ustanovení $ 588 a nasl. zák.č.40119642.z. občiansky zákonník

v zneni neskorších pľedpisov (ďalej |en,,Zmluva")
pod poradoYým číslom 2/Chodník pri ceste IIl484 Turzovka - Pľedmier

čtĺnot< I
Zm|uvné stľany

Pľedávajúci:
Titul, meno a Priezvisko
Rodné pľiezvisko:
Dátum naľodenia:
Rodné číslo:
Tĺvalý pobyt:

Štátna príslušnosť:
Čísloúčt'/IBAN:

Adresa doručovania: totožĺá s adresou trvaleho pobýu

(ďalej len ako ,'pľedávajúci")

Kupujúci:
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: Stred č.178 ,023 54 Turzovka, Slovenská republika
tČo : 00314331 DIČ: 2020553315

Zastllpený: JUD1. Ľubomírom GOLISQM, primátorom mesta

oprávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomír GoLIS, primátor mesta

oprávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy:
Ing. Marián Masnica, úsek oľganizačný, správny a vnútomej
správy
Kontakt: 04114209330

Bankové spojenie : PRIMA BANKA SLOVENSKo, a.s.,

Číslo účtu : 020461700215600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
Adľesa doručovania: Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Tuľzovka, SR
Mesto nie je platcom DPH.
(ďalej len ako ,,kupujúci")

Ing. Jozef Pápol
Pápol
29.07.1955
ss07291206s
Hany Meličkovej 22, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
občan Slovenskej republiky
sK85 0200 0000 0001 40742022

/Pľedávajúci a Kupujúci ďalej iba,,Zmluvné stľany"/

uzavľeli futo kúpnu zmluvu za nasledovných podmienok:

azatväraji podľaust. $ 588 anasl. zákona č. 4011964 Zb. - občiansky
neskorších doplnkov a noviel, Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva

ďalej v texte len,,Kúpna zmluvď') , za týchto dohodnutých podmienok:
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článok II.
Preamtrula

2.l Prehlrátsenia Predávajúceho k Pľedmetu zmluvy'

2.l,.l. Pľedávajúci je podielovým spoluvlastníkom pozemkov:

-paľcely E-KN č. 686112 - druh pozemku: orná pôda o celkovej výmere 614 m2 pod

po'aaouy- číslom -B 2, v spoluvlastníckom podiele 1/8, ktoľý spoluvlastnícky podiel

oľedstaluie 76,75 m2 , zapisanej na LV č. 5932, v Katastri nehnuteľností vedenom okĺesným

ú.adom Čadcu' Katastrálnym odboľom, pre okres Čadca, obec Tuľzovka' katastrálne územie:

Turzovka, intravilán Mesta Tuľzovka.

-paľcely E-KN č. 6861/3 _ druh pozemku: trvatý tľávny poľast o celkovej výtnere 960 m2 pod

poradovým číslom B 1, vspoluvlastníckom podiele Il4, ktorý spoluvlastnícky podiel
predstavuje 24O m2 , zapisanej na LV č.9]25, v Katastri nehnuteľností vedenom okľesným
úľadom Čadca, Katastrálnym odborom, pľe okres Čadca, obec Turzovka, katastľálne územie:

T urzovka, intravilán Mesta Turzovka.

-paľcely E-KN č.6862- druh pozemku: orná pôda o celkovej výmere 428 m2 pod poľadovým

č?slom b 1, ,, spoluvlastníckom podiele Il4,ktoý spoluvlastnícky podiel predstar,uje IO7 m2

, zapísanej na LV č. 9725, v Katastri nehnuteľností vedenom okĺesným úľadom Cadca,

iktástrálnym odborom, pľe okľes Čadca, obec Tuĺzovka, katastrálne územie: Tuľzovka,

intĺavilán Mesta Turzovka.

2.1.2. Vyššie uvedené spoluvlastnícke podiely v pozemkoch sú predmetom tejto zmluvy

medzipredávajúcim Ing. Jozefom Pápolom a kupujúcim Mestom Turzovka..

2.1.3. Pľedávajúci Ing. JozefPápol lyhlasuje , že k Predmetu zmluvy neviaznu Žiadne dlhy,

záložné práva u u""rrďb.emená a pľehlasuje, Že mu nie sú známe ani iné práva v prospech

tretích o.ôb, kto.é by obmedzovali jeho dispozlčne právo s nehnuteľnosťami nakladať,

pľehlasuje, žeprevádzané nehnuteľnosti sú spôsobilé na riadne uŽívanie za účelom ich podstaty.

i'ľedávajúcl aĹte1 vyhlasuje, Že jeho vlastnícke právo k pľevádzaným nehnuteľnostiam nie je

obmedzené žiadnym zrnluvným vzťahom alebo písomnou, či ústnou dohodou s treťou osobou'

ktorá by mohla ovplyvniť výkon vlastníckych práv Pľedávajúceho k týmto nehnuteľnostiam,

ich budúcu údrŽbu avŽívanĺe alebo prevod vlastníckeho práva k pľevádzaným

nehnuteľnostiam' alebo by molrla inak nepriaznivo ovplyvniť (znemožniť, spomaliť,

skomplikovať a pod.) rea\izáciuprevodu vlastníckeho pľáva v zmysle tejto zmluvy v pľospeclr

Kupujúcelro, ui" prevádzané 
''óh''.'t.ľ''osti 

nemajú žiadne skľýé vady. Pľedmet zmluvy a

kúpv- nie je pľedmetom súdneho Sporu' alebo iného konania, ktoré by mohlo viesť

k spochybneniu vlastníckeho prĺtv a Pľedávajúceho k týmto nehnuteľnostiam..

\. 2.2PrehirátsenieKupujúcehoMestaTuľzovka:

\ujúci 

pľehlasuje, Že pľedmet pľevodu špecifikovany v Čl. II, bod 2.1 .1 Kúpnej
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Zmluvy kupuje v súlade so Zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších doplnkov
a noviel, ktoý schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta Turzovka, Uznesením č.1I-30/6-2022
na svojom zasadnutí konanom dňa 30.06.2022 atvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2.2.2. Kupujúci pľehlasuje, že predmet zmluvy a kúpy kupuje za účelom usporiadania
vlastníctva k pozemkom, ktoľé sanachádzajú v katastľálnom uzemí Tuľzovka, vedľa cesty II.

triedy Žitĺnsteno samospľávneho kľaja č.IIl484 V smere Turzovka _ Korňa, Klokočov, Česká
ľepublika, pre realizáciu budúcej navrhovanej stavby Chodník pri ceste IU484 Tuľzovka -
Predmieľ a pre majetkoprávne vysporiadanie súčasnej infraštruktuľy Mesta Turzovkal miestna

komunikácia vedľa Mestského podniku sluŽieb, zbemý dvor, mostný objekt/.

2.2.3. Kupujúci pľehlasuje, Že jeho prejav vôle smeruje nadobudnúť nehnuteľnosti uvádzané

v Čl. II, bod. 2..1.1 Kúpnej zmluvy od Predávajúceho, vyhlasuje, Že sa s predmetom zmluvy
a kúpy oboznámil podľa aktuálneho listu vlastnictva, osobnou prehliadkou a predmet zmluvy a

kopy kupuje za podmienok stanovených touto Zmluvou do svojho podielového
spoluvlastníctva.

2.2.4. Kupujúci pľehlasuje, že na vlastné náklady dal vypracovať zĺalecký posudok
č.5612022, ktoý vyhotovil súdny znalec Ing. Vladimír Kubinec, na stanovenie všeobecnej
hodnoty pozemkov, ĺazákIadektorého je určená kúpna cena pozemkov predmetu kopy.
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čHnok III
Účet zmluvy

3.lPredmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
špecifikovanym v Čl. II, bod. 2.1 .1 Kúpnej zmluvy, v tam uvedenom ľozsahu z Predávajúceho
na Kupujúceho.

Clánok IV
Pľedmet zmluvy

4.1.|) Predávajúci Ing. Jozef Pápol tymto odplatne pľedáva svoje spoluvlastnícke
podiely pozemkov:

_parcely E_KN č. 6861t2 _ druh pozemku: omá pôda o celkovej výmeľe 614 ĺĺŕ pod
poradovým číslom B 2, v spoluvlastníckom podiele 1/8, ktoý spoluvlastnícky podiel
predstavuje 76,75 m2 , zapisanej na LV č. 5932, v.Katastri nehnutel'ností vedenom okľesn;iĺn
íľadom Čäd"u, Katastrálnym odborom, pre okres Čadca,obec Turzovka, katastrálne uzemie''

Turzovka, intravilán Mesta Turzovka.

-paľcely E-KN č. 6861/3 - druh pozemku: trvalý trávnyporast o celkovej výmere 960 m2 pod

poradovým číslom B I, v spoluvlastníckom podiele Il4, ktorý spoluvlastnícky podiel
predstavuje 24O m2 , zapísanej na LV č.9725, v Katastri nehnuteľností vedenom okresným
úradom Čäd"a, Katastráinym odborom, pre okľes Čadca, obec Turzovka' katastrálne územie:

Turzovka, intravilan Mesta Turzovka.

_paľcelyE-KN č.6862_druhpozemku: omápôda ocelkovejvýmeľe 428m2 podporadovým
čislom É 1' ,,, spoluvlastníckompodiele tl+,itoý spoluvlastníckypodiel predstavuje IO7 m2
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, zapisanej na LV č. 9725, v Katastri nehnuteľností vedenom okľesným úradom Čadca,
Katastľálnym odborom, pre okľes Čadca' obec Tuľzovka, katastľálne uzemie: Turzovka.,
intravilán Mesta Turzovka.

kupujúcemu Mestu Tuľzovka do jeho podielového spoluvlastníctva azaväzuje sa previest'
na kupujúceho Mesto Turzovka uvedené spoluvlastnícke podiely k vyššie uveáen1iľn
pozemkom.

4.1.2)Kupujúci Mesto Turzovka odplatne kupuje spoluvlastnícke podiely pozemkov:

_paľcely E_KN č. 686112 - druh pozemku: orná pôda o celkovej výmeľe 614 m2 pod
poradov)inn číslom B 2, v spoluvlastníckom podiele Il8, ktoý špoiuvlastnícky poäiel
predstavuje 76,75 m2 , zapísanej na LV č. 5932, v Katastri nehnutel1rosií vedenom okôsným
úradom Čadca, Katastrálnym oäbo.o-, pre okrás Čad'ca,obec Turzovka, katastľálne územie:
Turzovka, intravilán Mesta Turzovka.

_parcely E-KN č. 6861/3 _ druh pozemku: twalý trávny porast o celkovej výmeľe 960 m2 pod
poradoqýĺn číslom B l, v spoluvlastníckom podiele I/4, ktoý spólrlvlastnícky poäiel
predstavuje 240 m2 , zapísanej na LV č.9725, v Katastri nehnutel1rosií vedenom okĺôsným
úradom Čadca, Katastráinym ódboro-, pre okres Čadca' obec Turzovka, katastrálne územie:
Turzovka, intravilán Mesta Turzovka.

_paľcely E-KN č.6862 - druh pozemku: orná pôda o celkovej qiľneľe 428 m2 pod poľadoqiľn
číslom B 1, v spoluvlastníckom podiele Il4, ktoý spoluvlastníóky podiel preĺstaň1'e 1O7"Írŕ
, zapisanq na LV č.9725, vKatastri nehnuteľností vedenom-ót'".ný- úradom Čadca'
Katastrálnym odborom' pre okľes Čadca, obec Turzovka, katastrálne územie: Turzovka,
intravilán Mesta Turzovka.

od pľedávajúceho Ing. Jozefa Pápola azaväzuje sa za vyššie uvedené spoluvlastnícke
podiely v pozemko ch zaplatit'kúpnu cenu a plniť včas ďaisĺe povinnosti uvedené v zmluve.

4.2Vlastnícke právo k Predmetu zmluvy nadobudne Kupujúci na základe vkladu vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností, dňom nadobudnutia piĺvoptatnosti Rozhodnutia okľesného
úradu Čadca, Katastľálneho odboru o povolení vkladuilastníckeho právak Predmetu zmluvy
v pľospech Kupujúceho.

člĺnok V
Popis Pľedmetu zmluvy

S.lParcela EKN 686|12, ide o pozemok, ktorý sanachádza v katastrálnom území Tuľzovka,
x.d|1 cesty_Žilinského .a*o.prárr.'eho kľaja č'.IIl484 V smere Turzovka - Korňa, Klokočov,
Ceská republika po ľavej strane. Uvedený pozemok je potrebný pre Mesto Tuľzovka pre riadnu
realizáciubudúcej stavby,, Chodník pri ceste Ill484Turzovka _ Predmier", pre majeikoprávne
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Vysporiadanie súčasnej infraštruktúry Mesta Turzovka miestna komunikácia vedľa
Mestského podniku sluŽieb, súčasný zberný dvoľ.

S.2Paľcela EKN 686113, ide o pozemok, ktorý sanachádza v katastrálnom území Turzovka,
vedľa cesty Žilinského samosprávneho kľaja č.IIl484 V smere Turzovka - Korňa, Klokočov,
Ceská republika po ľavej strane. Uvedený pozemok je potrebný pre majetkoprávne
vysporiadanie súčasnej infraštruktúry Mesta Turzovka miestna komunikácia vedľa
Mestského podniku sluŽieb, mostný objekt' súčasný zbemý dvor.

5.3Paľcela EKN 6862 , ide o pozemok, ktoý sa nachádza v katastrálnom území Turzovka,
vedľa cesty Žilinského samosprávneho kľaja č.IIl484 V smere Turzovka _ Korňa, Klokočov,
Ceská republika po ľavej strane. Uvedený pozemok je potrebný pre Mesto Turzovka pľe
majetkopľávne vysporiadanie súčasnej infraštruktúry Mesta Turzovka - miestna komunikácia
vedľa Mestského podniku služieb, mostný objekt.

Clánok VI
Kúpna cena a platobné podmienky

6.1Kúpnu cenuza nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta Turzovka, Uznesením
č. 7 I -3 o l 06.2022 na svoj om zasadnutí konanom dňa 3 0.06.2022.

6.2Kúpna cena za Predmet zmluvy je stanovená znaleck1ým posudkom č. 5612022
Vypracovaným znalcom: Ing. Vladimírom Kubincom, Makov č.65,023 56 Makov, ktorý bol
vypracovaný na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov Predmetu zmluvy nasledovne:

-u parcely E_KN č. 686112 - druh pozemku: orná pôda o celkovej výmere 6|4 m2 pod
poradovým číslom B 2, v spoluvlastníckom podiele 1/8' ktoý spoluvlastnícky podiel
predstavuje 16,75 m2 - kúpna cena stanovená v sume 5,02 ElI m2, čo predstavuje kúpnu cenu
za celý spoluvlastnícky podiel V Sume 385,285 E, po zaokrúhlení 385,30 E.

-u paľcely E-KN č. 6861/3 _ druh pozemku: trvalý trávny porast o celkovej výmere 960 m2
pod poradovým číslom B 1, v spoluvlastníckom podiele Il4, ktoý spoluvlastnícky podiel
predstavuje 24O m2 - kúpna cena je stanovená V sume 3,I4 ElL m2, čo predstavuje kúpnu cenu
zacelý spoluvlastníckypodiel V sume 753,60E.

-u paľcely E-KN č. 6862 _ druh pozemku: orná pôda o celkovej výmere 428 m2 pod
poradovým číslom B 1, vspoluvlastníckom podiele Il4, ktoý spoluvlastnícky podiel
predstavuje IO7 m2 , - kúpna cena je stanovená V sume I,25 ElI m2, čo pľedstavuje kúpnu cenu
za celý spoluvlastnícky podiel V sume I33,75 E.

Spolu kúpna cen^ za všetky spoluvlastnícke podiely pľedávajúcej v pozemkoch EKN
686112, EKN 686113, EKN 6862 pľedstavuje 385'30 E + 753'60 E + 133'75 E : 1272,65F
za ce|ý predmet zmluvy, slovom Jedentisícdvestosedemdesiatdva Euľ a šest'desiatpät'
centov/

6.3Kupujúci sa zavázuje uhradiť náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností
a poplatky spojené s úradným overením podpisu predávajúcej ( poplatok za overenie).

5



v........... ...dňa

Predávajúci
lng. Jozef Pĺĺpol

v ........ĺ..!(.ľ..ĺ! ľ.M... ... dňa 16,ĺ1,2022

Mesto primátorom Mesta Turzovka JUDr' ĽubomíľomGolisom
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UZNESBNIE č.: 7t _3016 _ 2022

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVO V TURZoVKE

N SCHVAĽUJE

l ' odkupenie spoluvlastníckych podielov k pozemkom: E-KN č. 686112- druh pozemku: omá pôda
o výmeľe 614 m2, LV č. 5932; E-KN č' 686113 - druh pozemku: trvalý trávnatý pórast
o výmere 960 m2, LV č. 9125 a E-KN č. 6862- druh pozemku: orná pôda o výmere 428 m2,
Lv č.9725, ktoré sa'nachádzajú v katastrálnom izemi Turzovka, listy vlastníctva sú evidované
okresným úradom Čadca, katastľálnym úľadom pľe okres Čadca, oĹec Tuľzovka, katastrálne
uzemie Tuľzovka'

od podielového spoluvlastníka: Ing. Jozefa Pápola, trvale byom: Hany Meličkovej 22,84105
Bratislava, nar;29.01.1955, a to nasledovne podiely:

- zparce|y E-KN č. 686112 - orná pôda o výmere 614 m2,Lv č. 5932- spoluvlastnícky podiel pod
B 2 - v 1/8, ktoľý predstavuje výmeru: 76,75 m2, kúpna cena je určená v Sume: 5,O2 €lI m2,
čo pľedstavuje kúpnu cenu Za celý spoluvlastnícky podiel V sume: 385,285 €, po zaokľúhlení
385,30 €; )

- zparcely E-KN č. 686113 - trvalý trávnatý porast o výmere 960 m2, LV č. 9725 -
spoluvlastníckypodielpodB 7 -v Il4,ktoľý predstar,ujevýmeru:24Om2,kúpnacenajeurčená
VSume:3,14€lI m2,čopredstawjekúpnu cenlzacelýspoluvlastníckypodiélVsume: 753,60
€;

- zparcely E-KN č,. 6862 - omá pôda o výmere 428 m2, LV č' 9]25 - spoluvlastnícky podiel
pod B 7 - v 7l4, ktorý predstavuje výmeru : IO7 m2, kúpna cena je určená V Sume: I,25 €lI
m2, čo predstavuje kúpnu cenll Zacelý spoluvlastnícky póaĺ"l V sume: I33,75 €.

Kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom č. 5612022 znalca Ing. Vladimíra Kubinca,
Makov č. 65,02356 Makov.

Výkup pozemkov sa predkladá z dôvodu usporiadania vlastníckych vzt'ahov k pozemkom,
ktoré sa nachádzajupod stavbami:

_ budúca stavba Chodník pri ceste IIl484 Turzovka - Pľedmier .
- miestna komunikácia v mestskej časti Pľedmier
- zbemý dvor Mesta Tuľzovka
- mostný objekt v mestskej časti Pľedmier

B/ Poveľenie primátoľa mesta na:

- Uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle $ 588 a násl. Zákona č' 4011964 Zb. občiansky
zákonnikv platnom zneni,podl'a bodu 1 tohto uznesenia.

_ Vypovedanie, odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavľetej podľa bodu 1 tohto uznesenia
v prípade, ak pľedávajúci poruší svoje zmluvne dohodnuté povinnosti.

bez pľipomienok
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Dľuhá strana

UZNESENIE č.: 71 1016 - 2022

Celkoý počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Turzovke: 13

Pľítomní na hlasovaní: 9
Hlasovanie ZA: 8 MUDĺ.IozefBajcar, MUDľ. Viera Belková,Ing. Jozefa Dlhopolčeková ,

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

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŽAL sa hlasovania:0
NEHLASOVAL: 1 Maľián Chudej

JUDľ. GOLIS

Podpísal dňaz0I.07 .2022
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Úrad geodéne, kartografie a katastľa Sloveĺrskej republiky

vÝľts Z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTÍ

okľes

Obec

Katastľálrre územie

502

509507

8óó083

Čadca

Tuľzovka

Turzovka

Dánrrn vyhotovenia

Čas vyhotovenia

Udaje plaĺré k

t6.tt.2022

l0: l0:57

15.11.2022 18:00:00

Počet parciel: l

Počet vlastníkov: 5

Výpis je neporžitelhý na práure úkony

vÝpls Z LIsTU \llAsľľÍcnrĺ č.5932

ČesŤ A: MAIETKovÁ poosTATA

Parcely regisfua,'E'' evidované na maĺ'e rľčpného operátu

Legenda

Umiestnenie pozemku

l Pozemok je umiesttrený v zastavanom území obce

Spoločná nelmutelrrosť

l Pozemok rrie je spoločnou nehrrutel1rosťou

ČesŤ B: WASTNÍCI A INÉ opnÁvlľBľÉ osoBY z PMvA K NEHNUTEĽNosTI

Masĺnft

Parcelné číslo Výmeľa v trr2 Druh pozemku Pôvodné
katastľálrre

uzemie

Spoločná
nehnutel'nosť

Umiestnenie
pozemku

686u2 614 orná pôda I I
Iné údaje:
Bez zápisu

Poľadové
číslo Miesto trvalého pobytu / Sídlo

Dátum naľodenia, ľodne číslo / IČo / Iný identifikačný údaj

Titul, pľiezvis' , ľodné n-rerro / Názov Spoluvlastrrícky
podiel

Haľantová"HaĺantováMária r MUIh 1stred 9, DátumTuľzovka" s& 26.09naľodenia: 9531 u2
Tiful nadobudnutia

osvedčenie o ded.5D 257/2009 -83612009
PKV 4656

I

Iné údaje

I z3

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček



Bezzápisu

Poznámky

Bez zápisu.

Pápol
29.07

Jozefr. Pápol,
1955

Ing., Hany Meličkovej 2990/22,Bratislava" SR' Dátum naľodenia: u8

Tiťul nadobudnutia

osvedčenie o dedičstve č. 65Dl487 /2010 - 72l l2O1l

Iné údaje

Bez zápisu.

Poznámky

,

Bez zápisu

narodenia:Cisariková r,oľga PaľďutistovKachaňáková, 3, Dátums&Bratislava" 24. 19290. t/8
Titul nadobudnutia

čdl 3 80/50
PKV 4656
ROEP
TURZOVKA

Iné údaje

Ziadosť o doplnenie osobných údajov -831l20ll
Poznámky

3

Bez zápisu. )

AntonKAcIilÝÁK J Turzovka(syn Dátumána), narodeĺria:(sPF), u8
Titul nadobudnutia

čdI533/49
PKV 4656
ROEP
TURZO\IKA

Iné údaje

Bez zápisu.

Poznámky

4

Bez zápisu.

Mesto Tuľzovka" Shed 178, Tuľzovkq PsČ o23 54, sR' rČo: lt+g:t U8
Titul nadobudnutia

Bez zápisu.

Pozrámky

Kúpna znrluva č.v 443812020 zo dŤn 12'1I.2020 - 84312020

5

Bez zápisu.

Správca

Počet spľávcov; l
Poradové

čís1o
Titul, pľiezvisko, meno, ľodné meno
Miesto trva1élro pobytu / Sídlo
Dáfum naľodenia. rodne číslo l IČo l

/ Názov

Iný identifrkačný údaj

K nehnutel'nosti
K vlastrríkovi

Slovenshý pozemkoý Bratislav4 IČo:fond Búdková 781 7436, 1Bratislava 1 1 3534573s&
Titul nadobudnutia

6

Bez zápisu.

223

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček



Iné údaje

K vlastníkovi č.2,3,4, 5 je správa ku všetkým nehnutel'nostianl

Poznámky

Bezzápisu.

Poradové
číslo

Titul, pľiezvisko, meno' ľodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum naľodeniá, rodné číslo l IČo /Iný identifikačný údaj

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

česŤ c: Ťĺncrĺy

Bez tiaľch

Nájomca

Iná oprávneĺá osoba

Výpis je nepoužiteľný na právÍre rikony

)

Poradové
číslo

Tiful, pľiezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto tIrĺalého pobytu / Sídlo
Dánrm naľodenia, rodné číslo /IČo lIný identi fikačný údaj

K nelrnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

523



-
Úrad geodéne, kartografie a katastra Sloveĺrskej republiky

vÝpIs Z KAT ASTRA NEHNUTEĽNosTÍ

okľes

Obec

Katastľálne územie

502

509507

866083

Čadca

Tuľzovka

Turzovka

Dámm lyhotoverria

Čas vyhotovenia

Údaje platné k

l6.t | .2022

l0:10:06

15.11.2022 l8:00:00

Počet parciel: 2

Počet vlastníkov: 6

Výpis je neporržiteľný na práWe ukony

vÝľIs Z LIsTU WAsľŇcnre č. 97 25

t č,q.sŤ A: MAIETKovÁ PoDSTATAr{

>

Parcely regrstľa ,,E" evidované na mape rľčqĺrého openátu

Legenda

Umi pozemkn

je unriestnený v zastavanom ĺtzemí obce

nehnutelnost'

1 Pozemok nie je spoločnou nelrnuteľnosťou

ČĺsŤ B: WASTNÍcI A INÉ opMvľľnĺÉ osoBY z PRÁVA KNEHNUIEĽNoSTI

Paľcelné číslo Výtnera v nr2 Druh pozemku Pôvodné
katastľáhre

územie

Spoločná
nehnutel'nosť

Umiestnenie
pozemku

686t/3 960 Trvalý Eávny porast 1 I

r 428 omápôda I I6862

Iné údaie:
Bez zápisu

Iné údaje:
Bez zápisu

Poradové
číslo

Titul, pľiezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum naľodeniá, rodné číslo l ICo lIný identifikačrrý údaj

Spoluvlastnícky
podiel

Pápol Jozef r. Pápol, Ing., Hany Meličkovej 2990/22, Bratislava' s& Dátum naĺodenia:
29.07.1955

114

Mastník

123

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček



F{

Titul nadobudnutia

osvedčenie o dedičstve č. 65Dl487l2OlO -'72ll2oll
Iné ťrdaje

Bez zápisu.

Pozrámky

Bez zápisu'

KORDULIAK Rozália (rod Kachaňá&), Turzovka (sPF), Dátum naľodeĺria: - tĺ6
Titul nadobudnutia

čd506l62'čd296l56
PKV 496
ROEP
TURZOVKA

Iné údaje

Bez zápisu.

Pozrránlky

|,

Bez zápisu.

Harantová Mária r. Harantová, MUDr., sted 19, Turzovka" sR' Dátum naľodenia: 26.09.1953 u3
Titul nadobudnutia

osvedčenie o ded.5D 251/2009 -83612009

Iné údaje

Bez zápisu.

Poznámky

3

Bez zápisu.

Mesto Turzovka, Sfied 178, Turzovk4 PsČ 023 54, s& IČo: 314331 Llt2
Titul nadobudnutia

Kúpna zmluva č.y 443812020 zo ďí^ĺa 12.1l '2020 - 84312020

Iné údaje

Bez zápisu.

Poznámky

5

Bez zápísu.

Cisaľiková ol'ga r. Kachaňá&ová, Paĺďutistov 3, Bratislava" SR' Dátum narodeĺla:24.t0.1929 !t2
Titul nadobudnutia

lD 11ó0/81
PKV 496
ROEP
TURZOVKA

Iné údaje

Žiadosť o doplnenie osobných údajov -83Il2}lI

Pozrámky

6

Bez zápisu'

Kachaňák Anton r. Kachaňálr, Ing., Raketová 4, Bratislava, S\ Dátum narodenia: 18.03. 1939 1/12

Titul nadobudnutia

lD 1160/81
PKV 496
ROEP
TURZOVKA

Iné irdaje

7

Doplnerrie osobnýclr údajov -233 l2O IO

i

--

223

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček



Pozrrámky

Bez zápisu.

Y

Správca

Nájomca

Iná opnfimená osoba

Výpis je neporžiteľný na práule rrkony

Počet spľávcov: l

i

*.
I

Poľadové
číslo

česŤ

Bez

É''-

Poradové
číslo

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

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

I Sloveĺrský pozemkoý fond Bratislava" Búdková 36,817 47 Bratislava 11, s& lČo| t7335345

Titul nadobudnutia

Bez zápisu

Iné údaje

K vlastníkovi č. l,2,6je správa ku všetkým nehnutel1rostiam

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, pľiezvisko' meno, ľodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytrr / Sídlo
Dáfum narodeniá, rodné čísio lIČo lIný identifrkačný údaj

)
K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Iriut, pľiezvisko, nreno, rodné meno / Názov
IMiesto trvalého pobyťu / Sídlo
lDátum naľodeniá, ľodné číslo l IČo /Iný identifikačný údaj

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

17 t




