
KUPNA ZN[LUVA
ľlzatvorená podlä ustanovenia $ 588 a nasl. zák.č.40l1964Z.z. občiansky zákonník

v znení neskorších predpisov (d'alej Len,,Zmluvao,)
pod č.V_d7-5l2021-DK

Clánok I
Zm|uvné stľany

Predávajúci:
Meno a priezvisko: Ján Malicheľ
ľodený: Malicheľ
Dátum narodenia: I4.I2.I943
Rodné číslo: 43I2l4/I50
Trvalýpobý: Stred372,023 54 Tuľzovka
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky
Č'op: E'A324262
Adresa doručovania: Stred3'72,023 54 Turzovka
Číslo úetu / IBAN: SK47 0900 0000 OOOO 5196 2736
(d'alej len ako ,,pľedávajúci")

a

Kupujúci:
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: 023 54 Turzovka, Stred č.178, Slovenská ľepublika
lČo: 00314331 DIČ: 2020553315
Zastúpený: JUDr. Ľubomírom GOLISOM, primátorom mesta
oprávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomíľ GOLIS, primátor mesta
oprávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Daniela Kudláčová, refeľent úseku výstavby a r ozv oja mesta
Kontakt: 04114209344

Bankové spojenie : PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.'
Císlo účfu: 0204611002/5600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
Adresa doručovania: Mesto Turzovka, Stľed 178, 023 54 Turzovka, SR
Mesto nie je platcom DPH.
(d'alej len ako ,,kupujúci")

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

uzavreli tÚo kupnu zmluvu za nasledovných podmienok:

Zmluvne stľany uzatváraji podl'a ust. $ 588 a násl. zákona č. 4011964 Zb. _ občiansky zákonník,
v zneni neskoľších doplnkov a noviel, Kúpnu zmluvu o pľevode vlastníctva k nehnutel'nosti (ďalej
v texte len,,Kúpna zmluva") , za týchto dohodnutých podmienok:
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článok II.
Pľeambula

2.1 Pľehlásenia Pľedávajúceho k Predmetu kúpy.

1. Pľedávajúci je podielovým spoluvlastníkom pozemku, paľcely C-KN č. 3766135- druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1m2, pod poradovým čís1om 8,

v spoluvlastníckom podiele ll4, |<toý je zapísaĺý v na LV č. 5189, v Katastri nehnutel'ností vedenom
okresným úradom Čadca, Katastrálny odbor' pre okľes: Čadca, obec: Turzovka, katastľálne územie:
Turzovka.

2. Geometriclcým plánom č.d-7l2OI9 zo dŤn2O.o5'2OIg, vyhotovenýmGE)DÉZIA Čadca, s.ľ.o, lng.
Janou Fuljeľovou, úradne overeným okresným úradom Čadca' katastrálnym odborom' Iĺrg. Jozefom
Polkom' dŕn:26.06.2019 pod č.68812019 (d'alej len ,,GP'o) sa od pozemku - paľcely E-KN č. 3847
odčlenila časť pozemku, čím vznikla novovytvoľená paľcela C-KN č.3766135 _ dľuh pozemku:
zastavaná plocha a nádvoľie o rrýmeľe 1 m2. Predávajúci je podielovým spoluvlastníkomtejto parcely
v spoluvlastníckom podiele Il4, čo predstavuje ýmeru 0,25 m2 pozemku'

3. Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu do jeho vlastníctva spoluvlastnícky podiel ll4 t.j.
0,,25 m2 z novovytvoľenej paľcely C_KN č.3766135 - dľuh pozemku: zastavaná plocha a nádvoľie
orrýmeľe l m2, ktorá je vývorená ,GP č.d-7l20l9*, oddelením od parcely E-KN č.3847 - druh
pozemku: trvaIý trávny porast o celkovej ýmere 8 m2, ktoý je zapisaný v na LV č. 5189, v Katastri
nehnutelhostí vedenom okresným úradom Čadca, Katastrálny odboľ, pre okres: Čadca' obec:
Turzovka, katastrálne územie: Turzovka azavänlje sa previesť na kupujúceho vlastnícke právo k nemu.

4. Pľedávajúci vyhlasuje, že k Predmetu kupy neviaznu žiadne dlhy, zá|ožné práva a vecné bremená a
prehlasuje' že nie sú mu známe ani iné práva v prospech tretích osôb, ktoré by obmedzovali jeho
dispozičné pľávo s nehnutelhosťou nakladať, pľehlasuje, žeprevádzaná nehnutelhosťje spôsobilá na
riadne užívanie za účelom jej podstaty. Pľedávajúci ďalej vyhlasuje, že jeho vlastnícke právo
kprevádzanej nehnutelhosti nie je obmedzené žiadnym zmluvným vďahom alebo písomnou, či ústnou
dohodou s treťou osobou, ktorá by mohla ovplyvniť ýkon jeho vlastníckych práv Pĺedávajúceho k tejto
nehnutel'nosti, jej budúcu držbu alživaĺie alebo prevod vlastníckeho práva kpreváďzanej
nehnutel'nosti, alebo by mohla inaknepriaznivo ovplyvniť (znemožniť' spomaliť, skomplikovať a pod.)
realizáciu prevodu 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 nehnutel'nosti.
5. Pľedávajúci pľehlasuje' že podpisom tejto kupnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas aj so zápisom
Geometrického plánu č. d-712020 do katastra nehnutelhosti.

2.2 Pľehlásenie Kupujúceho.

1. Kupujúci pľehlasuje, že predmet prevodu špecifikovaný Č1. ĺ' ods. 2.1' bod 3) Kúpnej zmluvy
kupujevsúlade soZák. č.138/1991 Zb. omajetkuobcí, vzneníneskoršíchdoplnkovanoviel,ktoý
schválilo Mestské zastupitel'stvo Mesta Turzovka, Uznesením č. 119-14/i0-202l na svojom zasadnutí
konanom dňa I4.I0.2021 a tvoľí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Kupujúci pľehlasuje, že predmet kupy kupuje za účelom usporiadania vlastníctva k pozemku, ktory
sa nachádza v katastľálnom území Turzovka, vedlä štátnej cesty č. II/487 aII/54l v smere Turzovka _
Vyšný Koniec _ Semeteš, pod vybudovanou stavbou,'Chodník pnII/54I AIv487 Turzovka, Vyšný
Koniec _ Semeteš ".

3. Kupujúci pľehlasuje, že jeho prejav vôle smeruje nadobudnúť nehnutelhosť uvádzanú v Čl. II, ods.
2.1, bod 3) Kúpnej zmluvy od Predávajúceho, vyhlasuje, že sa s pľedmetom kúpy oboznámilpodl'a
akÍuálneho listu vlastníctva, osobnou prehlíadkou a predmet kupy kupuje za podmienok stanovených
touto Zmluvou do svojho podielového spoluvlastníctva.
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4. Kupujúci prehlasuje, že na vlastné náklady dal yypracovať Geometrický plán č. d-7l20l9 azna|ecký
posudok é.I54l20I9 na Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku/kov, na záHade ktorej je určená
kupna cena pozemku/ pľedmet prevodu.

článok III
Účel zmluvy

3.1
Predmetom tejto Zrnluvy je odplatný prevod vlastníckeho pľáva k nehnutel'nosti špecifikovanej v Čl.
II, ods. 2.1, bod 3) Kúpnej zm7lvy, v tam uvedenom rozsahuzPredávajúceho na Kupujúceho.

článok IV
Pľedmet zmluvy

4.1
Predávaiúci. tÝmto odolatne predáva Kupuiúcemu nehnutelhosť _ Predmet kupy a to

_ spoluvlastnícky podiel l/4 čo pľedstavuje 0,25 m2 z paľcely c-KN č. 3766135_ dľuh pozemku:
zastavaná plocha a nádvoľie o výmeľe 1 m2, ktorá je vytvorená ,,GP č. d-7l20I9*, oddelením od
parcely E_KN č.3847 - druh pozemku: trvalý trávny porast o celkovej rnýmere 8 m2' ktoý j e zapísaný
v na LV č. 5189, v Katastľi nehnutel'ností vedenom okľesným úľadom Čadca, Katastrálny odbor, pĺe
okres: Čadca, obec: Tuľzovka, katastrálne územie: Turzovka /d'alej v texte len ,,Pľedmet kúpy"/.
Kunuiúci od Predávaiúceho odplatne kunuie Pľedmet kúpy do svojho podielového
spoluvlastníctva _ spoluvlastníclqy podiel Iĺ4, za podmienok stanovených touto Zmluvou.
4.2
Vlastnícke právo k Predmetu 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.

článok V
Popis a ľozloha Predmetu kúpy

5.1
Pľedmet kúpy bliŽšie špecifikovaný v čl' rV, ods. 4.1 tejto zmluvy, ide o pozemok, ktorý sa nachádza
v katastrálnomizemiTurzovka' vedľa štátnej cesty č. Iv487 a II]54l V smere Turzovka, Vyšný Koniec
- Semeteš, podvybudovanou stavbou,,Chodníkpri IU54I aIu487 Turzovka, VyšnýKoniec - Semeteš".

čHnok VI
Kúpna cena a platobnó podmienky

6.1
Kúpnu cenu Za nehnutelhosť ako celok (Predmet kupy podl'a Čl.4, ods.4.l Zmluvy) schválilo Mestské
zastupiteľstvo Mesta Tuľzovka, Uznesením č,. II9-141I0-202I na svojom zasadnutí konanom dňa
14.10.2021 .

6.2
Kúpna cena za Predmet kupy podl'a Čl.4, ods.4'l tejto Zľrluvy) je určená vo ýške: 2,69 eur,/slovom:
dve eurá a šesťdesiatdeväť centov/ čo pľedstavuje kúpnu cenu za pozemok celkom o výmeľe: 0l5
m2. Jednotková kúpna cena za m2 pozemku pľedstavuje sumu: 10,75 €lm2 pozemku. Cena je
stanovená znaleckým posudkom č.I54l20I9, Vypracovaným dňa 03'12.2019 Ing. Vladimíľom
Kubincom, Makov č.65, O23 56 Makov, ktoý bol Vypracovaný na stanovenie všeobecnej hodnoty
pozemku CKN 376ó135, V K.ú'Turzovka.
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6.3
Kupujúci sa zavázuje uhľadiť náklady spojené s vkladom do katastra nehnutel'ností a poplatky spojené
s úradným oveľením podpisu predávajúceho (notársky poplatok).
6.4
Kupujúci sa podpisom tejto zmluvy zavänlje uhradiť Predávajúcemu kúpnu ceru za Predmet laipy
v sume 2,69 EUR, so splatnosťou 14 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy predávajúcim.
o.5
Kupujúci sa zavázuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú lĺipnu cenu V peňažnej hotovosti z pokladne
Mesta Turzovka alebo prevodom na účet Predávajúceho uvedený v Čt.l.; Kúpnej zmluvy, formou
bezhotovostného platobného styku.
6.6
Kúpnacenaje stanovená znaleckýmposudkom č.l54l2}l9 vypracovanýmdňa O3.l2.201g znalcom:
Ing. Vladimírom Kubincom, Makov č.ó5, 023 56 Makov, ktoý bol Vypracovaný na stanovenie
všeobecnej hodnoty pozemku C-KN č.3766135 v k.ú. Turzovka.

článok VII
Odovzdani e a prev zatie nehn utel'ností

7.1
Kupujúci vyhlasuje' žepozná aktuálny stav pľedávajúcej nehnutelhostí a kupujeju v stave, v akom sa
ĺachádza ku dňu podpísania tejto zmluvy.
7.2
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu kupy na záHade Rozhodnutia o povolení vk1adu
vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostí' vydaného okľesným úĺadom Čadia, katastrálnym
odborom. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vzntkaji na záÝJade právoplatného rozhodnutia
o jeho povolení.

článok VIII

8.1 
osobitné ustanovenia

Nezaplatenie Kúpnej ceny podl'a Čt. vI.; včas a riadne je hrubým porušením zmluvnej povinnosti
Kupujúceho a zaHadá opľávnenie Predávajúcemu odstúpiť od Kúpnej zmluvy. A to v prípade, ak
Predávajúci Kupujúceho po uplynutí lehoty na zap|ateĺie Kúpnej ceny včas a riadne písomne úpozorní
na adrese uvádzanej v záhlavi tejto Kúpnej zmlur,y a Kupujúci ani do 7 pĺacovných dní od pievzatia
Yýzvy Predávajúceho k splneniu si jeho zmluvnej povinnosti, povinnosť nesplní'
8.2
Pľedávajúci vyhlasuje, že si splnil všetky daňové poviľľrosti, ktoré mu vyplývajú z vlastníctva
nehnutelhosti. Všetky prípadné dlhy a akékolŤek záväzky voči tľetím osobám , ktoré nie sú
Kupujúcemu zĺáme pri uzatvorení tejto Zmhuvy a ktoré vznikli pľed 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 exekučné konanie.
8.3
Ak Kupujúci odstúpi od tejto zmluvy podlä ods. 8.2 tohto článku alebo Predávajúci odstúpi podl'a ods.
8.3 tohto článku zmluvy a čl. il, ods. 2.1, bod 4) tejto zmluvy, zmhvvasa od počiatku zrušuje a zmluvné
stľany sú povinné si vydať všetko, čo si navzájom plnili. odstúpenie sú zmlumé stľany uľobiť
v písomnej forme a doručiť ho na adľesu trvalého pobytu alebo sídla druhej zmluvnej strany uvedenú
v tejto zmluve. Ak zmluvná stľana zmeni trvalý pobý alebo sídlo, je povinná túto skutočnosť
bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej stľane. Ak zmluvná strana neprevezme oznámenie
o odstúpení od tejto zmluvy, odstúpenie sa povaŽuje za doručené dňom, kedy sa zásielka wátila späťjej
odosielatelbvi.
8.4
Zmluvné strany sa dohodli' Že návrh na vklad vlastníckeho práva podá Kupujúci, a to do 14 pľacovných
dní po podpísaď Kúpnej zmluvy.
8.5
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 vlastnícých a iných práv k nehnutelhostiam
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(Katastrálny zákon) v zĺení neskorších predpisov a noviel, poŽiadal okľesný úrad Čadca, Katastrálny
odbor, o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostí k predmetu prevodu podl'a
Kúpnej zrrĺ;lvy.
8.6
Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že akKúpna zmhuva alebo Návrh na vklad vlastníckeho práva budú
obsahovať prípadné chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávností,bez zbytočného odkladu
písomne vyhotovia Dodatok k tejto zmluve, alebo k Návrhu na vklad vlastníckeho práva, aby došlo k
naplneniu vôle oboch zmluvných stľán vyplývajicej z obsahu Kúpnej zm1uvy. Ak pŕslušný kátastrálny
odbor okresného úradu v Čadci preruší konanie o návrhu 

''u 
,*láa vlastníckeho práva do katastra

nehnutel'ností podlä Zmluvy v prospech kupujúceho' zmluvné strany sú povinné po'Lyt.'ĺľ súčirrnosť
druhej zmluvnej strane a odstľániť nedostatky Zm|uvy a návrhu na vk1ad vlastĺckého práva do katastľa
nehnutel'ností' prípadne jeho príloh.

Článok IX

9.1 
Zánerečné ustanovenia

Zmluvne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho
zákonĺika, ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.
9.2
Zm7uvne strany sa dohodli, že prípadné spory budú bezprostredne riešiť dohodou Zmluvných strán'
vprípade riešenia sporov súdnou cestou, budú tieto riešené príslušným súdom Slovenskej iepubliky
podlä platných pľedpisov.
9.3
Pre doručovanie všetkých písomností podl'a tejto Zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou platí, že pokial'sa
poštou dopoľučene do vlastných ľúk posielaná písomnost' vráti ako nedoručitélhá, považuje sa
vĺátenie nedoručenej zásielky za det'l doručenia, aj ked' sa adresát o ňom nedozvedel.
9.4
Kupujúci nadobudne vlastnícke pľávo k pľedmetu prevodu na záHade Rozhodnutia o povolení vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostí vydaného okľesným úradom Čadcä, katastrálnym
odborom. Prárme účinky vkladu vlastníckeho práva vznikají na záHade právoplatného rozhodnutia o
jeho povolení.
9.5

Táto zmluva je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č. 2lIl2O0O Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov.
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.
4011964 Zb. občiansky zákonník v ztení neskorších pľedpisov' ktoým sa menia a dopĺĺajĺ niektoré
zákony.
9.7
Kúpna zmluva je vyhotoveĺlá v 6 exemplároch, z ktoých 2 exempláre budú predložené okresnému
úradu Čadca, Katastrálny odboľ k návrhu na vk1ad vlastníckeho práva,3 exemplár" ,ú il;;é p;;
kupujúceho a 1 exemplárje určený pre Predávajúceho
9.8
Súčasťou zmluvy ako jej prílohy sú:
l) Uznesenie č. II9-I41I0-2O2I MsZv Turzovke zo dňa 14.|O.2O2I
2) Výpis z listu vlastníctva č. 5189 vývorený cez katastrálny portál
3) Výtaľr zGP č.d-7l2Ol9
9.9
Zmluvné strany vzájomne v y h 1 a s u j ú, že ich zmluvná volhost' nie je obme dzená,zmluvu uzatvorili
na základe ich slobodnej vôle, zmhva nebola uzatvorená v tiesni a iných napadne neýhodných
Podmienok, zmluvu si prečítali' jej obsahu porozumeli a na znaksúhlasu ju podpisu1ú.

1sa

du
rm

:ia

Ó

5



ZNESEN

TSKE I

ľ) 3 (olL
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Predávajúci:

Ján Malicher
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IZNESENIE č.: ll9 _l4lt0 _202l

0sľeĺtčlĺ'jclĺt, i,ĺ, ťĺiĺĺl ĺt'yĺtľrĺl ĺlosĺĺlĺ,nĺ:
sliĺĺtĺĺsí s prĺ:ĺĺĺĺsi''t:ĺĺ11ĺlt ĺlt'i:1iltĺ!tĺlm .ý
(ĺlsl,ĺ:ĺlčľĺĺ1'ttt oĺ!pi.tĺlllt, ĺĺĺíiliĺltl),
i,u1lí'sĺtli.11ttt v ĺ2uľilčQt'ltľ,,j Ältiltt' pĺlĺĺ
1 
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z...Ťi.. sĺľtilt ttu .."'.=". li'stoclt"

i

ŕESTSKE ZASTI]PITEĽSTVO V TURZOVKE V 'ľurzovke dňa

ĺlĺĺľáhla pečiuĺliu mestu podpis:

N SCI{VAĽUJE

l./ odkúpenie spoluvlastníckych podielov Z pozemku, ato parcely C-KN 3766135 - drr"lh pozemku:
Zastavaná plocha a nádvorie o Výmere 1 m2, ktorý jeZapisaný na LV č.5l89, vedený okresným úradom
Cadca, pľe okres Čadca, obec Turzovka, Ĺátasträlne územie Tuľzovka u io od podielových
spoluvlastníkov vedenýcli na liste vlastnícfva:

a / pod B2: Ján Malicheľ, ľodený Matricheľ, naľodený l4.a1.lg47, bytom Dom sociálnyclr
služieb Čeláľe - Kíť 189,991 22 Buš]rrce, zastúperrý opatrovníkomnazáklade rozsudku oS Č;á";
886/87 a212l95, organizácia: Dom sociálnych služieb Čeláľe - Kíď |89,991 22 Bušince, rco 

'00647560, Riaditel': PaedDr. Anastázia Keľtészová Boriková, rlar. 20.02.1969, adľesa tľvalého
pobytu : Parrické Dľavce l53, 985 32 Yel'ká rrad lpl'om - spoluvlastnícky podieĺ ll28, čo
predstavuje 0,036 n2 - za kúpntr cenu Vo výške 0,3B € ;

b l pod 83: Anna Rekšáková, rodená Kaľasová, naľoĺlená 01.03.1948, bytoĺm Vyšný Koniec
287,023 54'ľuľzovka - spoluvlastrrícky podiel 1l28, čo predstavuje 0,036mž_za kňpnň cenu Vo
výške 0,38€;

c / pod 85: Eva Janíková, ľodená Malicheľová, naľodená \4.a2.1g60, bytom Poĺlvysotrĺá 355,
023 51 Podvysoká - spoluvlastnícky podiel l/28, čo predstavuje 0'036 m2 , za kúpňu centl Vo
výške 0,38€;

ĺli pod B8: Ján Malicheľo rodený Malicher, naľoĺlený t4.l2.1g43, bytom Stľeĺl 372, 023 54
ľuľzovka - spoluvlastnícky podiel /o, čo predstavuje 0,25 m2, za kĹlpnLr 

"ó,-,l', 
uo výške 2,69 €;

e/ pod Bl0: Pavol Malicheľ, rodený Malicheľ, naľodený 11.04.1950, bytoľn StľeĺI 303, 023 54'ľuľzovka - |Poluvlastnícky podiel 1l28,čo pľedstavuje 0,036 m2,za kúpnu cel]u Vo výške 0,38 €;

ľ/ pod B12: Peteľ Malicheľ, ľodený Malicheľ, naľodený 15.07.1953, bytom Chalrrpľĺova 156117,
02201čadca- spoluvlastníckypoái"t Il28,čopľedstavirje 0,036m2,zakĹtprrucenuVovýške0,38
€;

g/ pod Bl3: Ing. Maľián Kobolka, ľodený Kobolka, naľodený 03.05.ĺ967, bytoľn Stred 487/29,
023 54 'ľurzovka - spoluvlastnícky podiel %' čo pľedstavuje 0'25 m2, zakĹrpnJcenu vo výške 2,69
€;

Kťlpna cena pozemku, parcely C-KN 3766135 - dľuh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie
o výrnere 1m2, ktoľý je zapísaný na LV 5lB9, je uľčerrá na základe znaleckého posudkrr
č.l54l20l9, Vypľacovaný dlia 03'12'2019 Ing' Vladimírom Kubincom, Makov č.65,023 56 Makov,
ktorá je vo výške 10,75 €lm2.

!
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Dľuhá strana
UZI\ESBNIA č.: tl9 _14ll0 _ 2021

Za poĺlmienok:

KupujĹrci zllášav plnej výške náklady, ktoré sú spojené sprevodom vlastníctva kpozenlkom' tj.
správny poplatok za návil"l na vklad vlastrríckeho práva do katastra ľlelrntltel'ností vo výške 66'-
eur/zmluva, Ĺtradné overenie podpisov pľedávajúciclr a pod.
Pľedávajúci sťrhlasili so zápisom GP č' d-7l20I9 vyhotovenýnr dňa 20.05.2019 do katastra
nehnutelhostí.

2./ Poveľuie
prirnátora mesta na uzavretie kúpnych zmlúv v zmysle $ 588 a nasl. Zákona č.40ĺ1964 Zb'
občiansky zákonník v platnom znení'

bez pľipomienok

Celkový počet poslancov Mestského Zastupitel'stva v Tuľzovke: 13

Pľítomní na hlasovaní: 9
Hlasovanie ZA: 9 MUDľ. IozeťBajcar, MUDr. Vieľa Belková' JUDľ. Maľtin Birka, Ing. Jozeťa Dlhopoĺčeková'

Maľián Chudej, Ladislav Kadura, Ing. Jana Majtanová, Ing. Martin Mravec,
PaedDľ' Eleonóra Rudinská

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŽALI sa hlasovania: 0

Pľimá ta
JUDľ. mĺľ GOLIS

Podpísal dňa: 18.l0.2021

ĺ
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

výpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNoSTí
Vytvorené cez katastrálny portálokres: čadca

Obec: TURZOVKA
Katastrálne Územie: Tuľzovka

Dátum vyhotovenia
Čas vyhotovenia:

03.12.2021
09:10:30

ČnsľočľĺÝ tľýpls z LlsTU VLAsTNícTVA č. 5189
ČnsŤ n: MAJETKovA PaDSTATA

PARGELY registra ''G'' evidované na katastráInej mape

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

3766/ 35 1 zastavaná plocha a nádvorie 22 1

Legenda:
Spósob využívania pozemku:

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, Iesná cesta, pol'ná
cesta, chodník, nekýé parkovisko a ich súčasti

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

Čĺsrs: VLAyTNĺCI A lNE aPRAVNENE osoBy
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čÍslo (čq a Spoluvlastnícky podiel

miesÍo trvalého pohytu (sídlo) vlastníka

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

ldentifikátor :

Titulnadobudnutia čd3344110'273124,4791'4792,4821l40
Titul nadobudnutia PKV 2656
Titul nadobudnutia ROEP

TURZOVKA
Účastník právneho Vzťahu: Vlastník

2 MALICHER Ján (syn Jána), Vyšný Koniec č.s.291, 023 54 Turzovka 'l / 28

Dátum narodenia: 14'07"1947

Titul nadobudnutia čd 1o'l1l42
Titul nadobudnutia PKV 2656
Titul nadobudnutia ROEP

TURZOVKA
Účastník právneho vzťahu: Vlastník

3 RekšákováAnnar.Karasová,vK2l7,Turzovka,SR 1 /28
Dátum narodenia: 01.03.1948

Titul nadobudnutia osvedčenie o ded.9D í130/04-347/2005

Učastník právneho vzťahu: Vlastník
4 MAL|CHER ondrej (syn Jána)' Turzovka (SPF) 'l / 28

ldentiťtkátor:
Titul nadobudnutia čd 1011142
Titul nadobudnutia PKV 2656
Titul nadobudnutia ROEP

TURZOVKA
Učastník právneho vzťahu: Vlastník

5 Janíková Eva r. Malicherová, čs. 355, Podvysoká, SR 1 / 28

Dátum narodenia : 14.02.1960

Titul nadobudnutia osvedčenie o dedičstve 14D 339/2010 -27712011

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
7 MALICHER Teĺézia (dcéra Jána), Turzovka (SPF) 1 / 28

ldentifikátor :

Titul nadobudnutia čd 1011142

lnformatívny qýpis 1t2 Udaje platné k: 02.12.2021 18:00
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Čĺslo

3847

u:

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), 12dné.Priezvisko, dátum narodenia, rodné čÍsto (tco) a $poluvlastnícky podiel
miesto trvatého pobytu (sídlo) vlastníka

ldentiÍikátor :

Titut nadobudnutia PKV 2656

Titul nadobudnutía if#o"*
Účastník právneho Vzt'ahu: Vlastník

8 Malicher Ján r. Malicher, Stred 372, Turzovka, Psč o23 54, sR 1 / 4
Dátum narodenia : 14.12.1943

TiÍul nadobudnutia Uznesenie o dedičstve č'8Dl71l2o18zo dňa 17.1o'2o,l8,z4741t2o18 -161gt2o18
Účastník právneho vzťahu: Vlastník

í0 Malicheľ Pavol r. Malicher, Stred 303, Turzovka, SR 1 / 28Dátum narodenia: ĺí.04.í950
Titul nadobudnutia Uznesenie 9D ĺí70l2oo5-31 -649/2006
Účastník právneho vzťahu: Správca

1 í Slov^eĺrský pozemkovrý fond Bratislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava /11, SR
lčo: í7335345

K vlastníkovi č' 1,4,7 je spľáva ku všetkým nehnutel'nostiam
Účastník právneho vzťahu: Vlastník

í2 Malicheľ Peter ľ. Malicheľ, Chalupková 156t17,čadca u Hluška, PSč 1 / 2802201, sR
Dátum narodenia: í5.07.1953

Titul nadobudnutia Darovacia zmtuva Nz 38433/20.t3 ,č.v g783t2o13 -76712013
Účastník právneho vzťahu: Vlastník

í3 Kobolka Marián r. Kobolka, lng., Stred 4il7t2g,Turzovka, Psč o23 54, 1 / 4SR
Dátum narodenia: 03.05.í967

Titul nadobudnutia osvedčenie o dedičstve 1oD/86/2oĺ3-3 8-825113

Čnsŕ C: ŤARCHY
Bez zápisu.

spŕ

Pozemoh

lné údaje:

Pľotokol o oprave chyby č. x1?gt2o,lg zo dňa 2o.o5.2oí9 - 425t2o1g
Ziadost'o zápis geometrického plánu č'7l2o1g,R 116t2o21zo dňa 25.02.2021 - 15312021

'l1 K vlastníkovi č.'l,4,7 le správa ku všetkým nehnutel'nostiam

Poznámka:
Bez zápisu.

Vysvetlenie: údaje v ČAsTl C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čĺsla alebo poradového čÍsla vlastníka atebo inej oprávnenejosoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých ita'stnĺ*ov á ny,ci .praíi,{iv"n osôb na liste vlastnÍctva.

lnformatívny vrýpis 212 Údaje platne k: 02.12.2021 18:00
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- spósoĎ vyuŽĺvania pozemkov:

Pozenok, na lĺtoron je postavená inžinierska stavba - cestná, ŕniesŕna a Účelová komunikáct'a, lesná cesta, poľná cesta, chodnĺk, nekryté parkovisko a lcŕl sÚčasÍi

vÝKAz. VÝMER

ZmenyDoteľajší stav Nový stav
Číslo

parcely
Výmera

Výmera

Druh

pozemku
Druh

pozemku

I
(D

k

parcele

čĺslo

m2

od

parcely

číslo

m2 Číďo

parcely m2

Vlastnĺk

(iná oprávnená
osoba)

adresa (sídlo)

Stav právny

3847 Tru.tráv'por' 3766/35

3847

(s847 Tru.tráv.por)

Zastavaná pl
22

doterajšĺ

MestoTurzovka

1 I

Stav podl'a registra C KN

3766n5 Zastavaná pl. Ä hstavaná pl
22

Zastavaná pI

22

doteľajšĺ

akav stave právnon

Í
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