
KUPNA ZNĺLUVA
uzatvorená podl'a ustanovenia $ 588 a nasl. zák.č.40ll964Z.z. občiaĺsky zákonník

v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,Zmluva")
pod č. E- 10l2022-AH

čll
Zmluvné stľany

Pľedávajúci:
Meno a priezvisko: Jozef Bogáň, ľod. Bogáň
Dátum narodenia: 05.1I.1962, Rodné číslo: 62110516764
Trvalýpobý: Streď272,023 54 Turzovka, Slovenskárepublika
Číslo oP: HD 988805
Štátna pľíslušnosť: občan Slovenskej republiky
Adresa doručovania písomností: SÍred272,023 54 Turzovka, Slovenská republika

(d'alej len ako ,,preddvajúci")
a

Kupujúci:
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: O23 54 Turzovka, Stred č.178, Slovenská republika
lČo: 00314331 DIČ: 2)2Oss::ts
Zastupený : rUDr. Ľubomírom GoLISoM, primátorom mesta
oprávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomír GoLIs, pľĺmátor mesta
oprávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Mgr. Anna Hrtúsová' referent správy majetku mesta
Kontakr: 04114209321

Adresa doručovania: Mesto Tuľzovka, Stred 178,023 54 Turzovka, SR
Bankové spojenie : PRIMA BANKA sLoVENSKo, a.S',
Císlo účtu : 020461700215600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
Mesto nie je platcom DPH.

(d'alej len ako ,,kupujúci")

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

Zmluvne strany uzatvóľajúpodľa ust' $ 5B8 a násl. zákona č. 40/]964 Zb. * občiansky zákonník, v znení
neskorších doplnkov a noviel, Kúpnu zmluvu o prevode vlastnĺctva k nehnuteľnosti (d'ale.j v texte len
,,Kúpna zmluva"), za ýchto dohodnuých podmienok:

Clánok II.
Pľeambula

2.1 Prehlásenia Pľedávajúceho k Pľedmetu pľevodu.

2.1.1
Predávajúci je ýlučným vlastníkom pozemku, ktoý sa nachádza v katastralnom území Turzovka,
zapisaný na LV é..8262 v katastri nehnutelhosti evidovaný okľesným úradom Čadca, katastrálnym
odborom pre okres Čadca, obec Tuĺzovka, katastrálne územie TurzovŔa, a to:

Parcely č).387515 - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o celkovej ýmere 60 m2, vo
vel'kosti podielu l/1 k celku.
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2.1.2
Geometrickým plánom é. 4ol2)20,ktoý vyhotovila dňa 22.II '2o2I spoločnost' GEODÉZIA ČApCĺ,
s.ľ'o, Ing. JanaFuljerová, so sídlom: Vyšnýkoniec 276,023 54 Turzovka, ICo: 4626476I, úradne

overil okresný úľad Čadca, katastrálny odboľ, dňa 15 .I2.202I |ng'TeréziaTargošová, pod č. I588l202l
(d'alej len ,oGPoo), sa od pozemku - paľcely C-KN č. 387515 - druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvoľie o'ĺ'ýmere 60 m2, odčlenila časť pozemku, čím vznikla novovytvoľená paľcela: c-KN č.

387516 - dľuh pozemku: zastavaná plocha a nádvoľie o výmeľe 28 m2. Geometriclcý plán je
neoddelitelhou súčasťou návľhu na vklad laipnej zmluvy do katastra nehnutelhosti .

2.1.3
Predávajúci touto Kúpnou zmluvou predáva Kupujúcemu do výlučného vlastníctva nehnutel'nosť,
pozemok, a to :

- Novovytvoľenú paľcelu c-KN č. 387516 _ dľuh pozemku: zastavan'á plocha a nádvoľie
o výmeľe 28 m2,v celosti, vývorenú ,,GP č. 4012020*, oddelením od paľcely C-KN č).387515-

druh pozemku'' zastavaná plocha a nádvorie o ýmere 60 m2 v podiele 7lI, a zaväzllje sa
previesť na kupujúceho vlastnícke právo k nej, (ďalej len ako Pľedmet pľevodu) .

Parcela C-KN č. 387515 - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o v-ýmeľe 60 m2, sa

nachádza v katastrálnom území Turzovka, zapisaná na LV č. 8262 v katastľi nehnutelhosti
evidovaný okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom pľe okres Čadca, obec Tuľzovka,
katastrálne územie Turzovka.

2.1.4
Pľedávajúci vyhlasuje, že k Predmetu prevodu neviaznu žiadne dlhy, zá|ožĺé práva a vecné bremená
a pľehlasuje, Že llje sú mu známe ani iné práva v prospech tretích osôb, kÍoré by obmedzovali jeho

dispozičné právo s nehnutel'nosťou nakladať' prehlasuje, že ptevádzaná nehnutelhosť je spôsobilá na

riadne užívanie za účelom jej podstaty. Pľedávajúci ďalej vyhlasuje, že jeho vlastnícke právo
kprevádzanej nehnutelhosti nie je obmedzené žiadĺymzmluvným vzťahomalebo písomnou, či ústnou

dohodou s treťou osobou, ktoľá by mohla ovplyvniť ýkon jeho vlastníckych práv Predávajúceho k tejto

nehnutelhosti, jej budúcu dľžbu alživaníe alebo prevod vlastníckeho práva kpľevádzanej
nehnutel'nosti' alebo by mohla inak nepriaznivo ovplyvniť (znemoŽniť, spomaliť, skomplikovať a pod.)

rea|izáciu prevodu vlastníckeho pľáva v zmysle tejto zmluvy v prospech Kupujúceho , a že prevádzaná
nehnutelhosť nemá žiadneskryté vady. Predmet prevodu nie je predmetom súdneho Sporu' alebo iného

konania, kÍoré by mohlo viesť k spochybneniu vlastníckeho pľáva Predávajúceho k tejto nehnutel'nosti.

2.1.5
Predávajúci pľehlasuje, že na vlastné náklady 'dal vypracovať Geometrický plán č. 4012020, kĺoý
vyhotovila dŤla22.1l.2o2l spoločnosť GEODEZIA CADCA, s.r.o, Ing. Jana-Fuljerová, so sídlom:

Vyšný koniec 216,023 54 Tuľzovka, ICO: 4626476I, úradne oveľil okresný úrad Cadca, katastľálny
odboľ, dŤla15.I2.2O2I Ing.TeréziaTargošová, pod č. 15881202I. Geometľický plán je vypľacovaný
za účelom na oddelenie pozemku paľc. č. 3875/6.

2.1.6
Predávajúci vyhlasuje, že súhlasí so zápisom a zákresom Geometrického plánu é' 40ĺ2020 do katastľa

nehnutelhosti, ktorý je bližšie špecifikovaný v bode 2 '1 .5 ) tohto článku Kúpnej zmluvy.

2.2 Pľehlásenie Kupujúceho.

2.2.1
Kupujúci prehlasuje, že jeho pľejav vôle smeruje nadobudnúť ýlučné vlastníctvo k nehnutel'nosti
uvádzanejvČl.il,ods.2.1'bod2.1.3) Kúpnejzmluvy odPredávajúceho,vyhlasuje,žesaspredmetom
kupy oboznámil podl'a aktuálneho listu vlastníctva, osobnou prehliadkou a predmet kúpy kupuje za
podmienok stanovených touto Zmluvou.
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Kupujúci prehlasuje' že predmet kupy kupuje za účelom uspoľiadania vlastníckych vzťahov k pozemku,
ktoý sa nachádza pod stavbou miestnej komunikácie v mestskej časti Stred' v meste Turzovka, vedlä
prevádzky Botur' s.r.o Turzovka.
2.2.3
Kupujúci prehlasuje, Že predmet prevodu špecifikovany Čt. u, ods. 2.1, bod' 2.1.3) Kúpnej zmluvy
schválilo Mestské zastupitel'stvo mesta Turzovka, Uznesením č' 16 _ 3l3 - 2022, ktoľé prijalo na
svojom rokovaní dňa 03.03.2022.Ide o majetkovoprávne usporiadanie stavby miestnej komunikácie,
ktorej vlastníkom je mesto Turzovka, časť ktorej zasahuje na parcelu C-KN č.387516 - vo výlučnom
vlastníctve Predávaj úceho.

Clánok III.
Účel zmluvy

3.1
Pľedmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnutel'nosti špecifikovanej v Čl.
II, ods. 2.I, bod 2.1'3) Kúpnej zmluvy, v tam uvedenom ľozsahu zPredávajuceho na Kupujúceho.

Clánok IV.
Pľedmet zmluvy - Pľejav vôle zmluvných strán

4.1
Predávajúci na zélklade tejto Kúpnej zmluvy odplatne odpredáva kupujúcemu do jeho výlučného
vlastníctva nehnutelhosť, pozemok, ato i

- Novovytvoľenú paľcelu c-KN č. 387516- dľuh oo""iru,,, zastavanáplocha a nádvoľie
o výmere 28 m2,,v celostio vytvorenú ,,GP č. 4012020*, oddelením od parcely C_KN č.3875l5-
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o ýmere 60 m2 v podiele IlI, a zaväzuje sa
pľeviesť na kupujúceho vlastnícke právo k nej.

Parcela c-KN č,. 387515 - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o ýmere 60 m2, sa
nachádza v katastrálnom území Turzovka' zapísaná na LV č. 8262 v katastri nehnutelhosti
evidovaný okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom pre okres Čadca, obec Turzovka,
katastrálne územie Turzovka. /d'alej v texte len ooPredmet kúpy'o/

a Kupujúci od Predávajúceho odplatne kupuje Predmet l<upy ,, celosti do svojho ýlučného
vlastníctva v podiele 7lI, za podmienok stanovených touto Zmluvou.

4.2
Bližšia špecifikácia Predmetu kupy lyplýva zo znaleckého posudku č. 161202I vyhotoveného dňa
25'06.202l znalcom Doc. Ing. Jánom Svrčekom, oškerda č. 110, 023 32 Kysucké Nové Mesto, ktoÝ
tvoľí pľílohu Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutel'nosti.
4.3
Vlastnícke právo k Predmetu kupy nadobudne Kupujúci na zákJade vkladu vlastníckeho práva do
katastra nehnutelhostí, dňom nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia okresného úľadu Čadca,
Katastrálny odbor, o povolení vkladu vlastníckeho práva k Predmetu kupy ,n prospech Kupujúceho
a zaplatením hĺpnej ceny za Predmet kupy Predávajúcemu.

článok v.
Popis a ľozloha Pľedmetu kúpy

Predmet kúpy' pozemok bližšie špecifikovaný v čl. IV, ods. 4.1 ) tejto kúpnej zmluvy, sa nachádza
pod stavbou miestnej komunikácie v mestskej časti Stred - Turzovka, vedl'a prevádzL<y Botur, s.r.o
Turzovka, pred budovou čs. 510 zo severnej strany (smerom k centru mesta), volhe prístupný verejnosti.

o
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Clánok VI.
Kúpna cena a platobné podmienky

6.1
Kúpnu cenu Za nehnutel'nosti ako celok (Predmet kupy podl'a Č1' rV, ods.4.1 tejto Kúpnej zmluvy)
schválilo Mestské Zastupitel'Stvo mesta Turzovka, Uznesením č. 16 - 3l3 - 2022, kÍoľé prijalo na
svojom rokovaní dňa 03. 03 . 2022.

6.2
Kúpna cena Za nehnutelhosť ako celok (Predmet kupy podl'a Čl. Iv, ods.4.1 Zm\uvy) je určená vo
výške: 978132 Euľ, slovom: Devät'stosedemdesiatosem €ur a 32ĺ100 centov, čo pľedstavuje kúpnu
c€nu Za pozemok celkom o výmeľe: 28 m2. Jednotková kúpna cenaz^ m2 pozemku pľedstavuje
sumu: 34,94 €lm2 pozemku.

6.3
Kupuj úci sa zav ázý e uhľadiť :
- kupnu cenLr za pozemok v sume 978,32 EUR,
- náklady spojené s vkladom do katastra nehnutel'ností (správny poplatok za vkJad do katastľa
nehnutelhostí v sume 66,- eur ) a poplatky za overenie podpisu predávajúceho.

6.4
Kupujúci sa podpisom tejto zmluvy zavänlje uhradiť Pľedávajúcemu kúpnu cenu v sume celkom:
978,32 Euľ bezhotovostným pľevodom na bankový účet Pľedávajúceho uvedený v čl. I.) tejto
zmluvyo najneskôľ do 10 pľacovných dní odo dňa doľučenia ,, Rozhodnutia okĺesného uľadu
v Čadci' katastrálneho odboru, o povolení vkladu vlastníckeho pľáva k pozemku do katastra
nehnutelhostí" v prospech mesta Tuľzovka.

6.5
Kúpna cena Sa považuje za zap|atenijej pripísaním na účet Predávajúceho uvedený v Čt. t.; Kúpnej
zmluvy Kupuj úcim, formou bezhotovostného platobneho styku.

6.6
Prevod pľedmetu kupy je reallzovaĺý v súlade so Zák. é' 13811991' Zb. _ o majetku obcí v znení
neskorších doplnkov a noviel, Štatútom Mesta Tuľzovka a platých Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Turzovka.

6.7
Kúpna cena je určená na základe znaleckého posudku č. 161202I vyhotoveného dňa 25.06.202I
znalcom Doc. Ing. Jánom Svrčekom, oškerda č. 1l0' 023 32 Kysucké Nové Mesto.

Clánok VII.
odovzdanie a pľevzatie nehnutel'ností

7.1
Kupujúci vyhlasuje, Žepozná aktuálny stav nehnutelhostí a kupuje ju v stave, v akom sa nachádza ku
dňu podpísania tejto zmluvy.
7.2
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu kupy Rozhodnutím o návrhu na vklad vlastníckeho
práva okresným úradom Čadca, katastrálnym odboľom. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva

vznikajú na zá|<7ade právoplatného rozhodnutia o j eho povolení.
7.3
Zn7uvne strany sa dohodli, že dňom zaplatenia celej výšky kĺpnej cenyje kupujúci opľávnený predmet
prevodu uŽívať v rozsahu nadobudnutého vlastníckeho práva.

(
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Clánok VIII.
osobitné ustanovenia

8.1
Zmluvné stľany sa dohodli, že v prípade nezaplatenia Kúpnej ceny včas a riadne podl'a čl. VI, ods. 6.4)
tejto Zrnluvy, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania.

8.2
Nezaplatenie Kúpnej ceny podl'a Čt. vl.; včas a riadne je hrubým porušením zmluvnej povinnosti
Kupujúceho a zakladá oprávnenie Predávajúcemu odstúpiť od Kúpnej zmluvy. A to v prípade' ak
Pľedávajúci Kupujúceho po uplynutí lehoty na zaplatenie Kúpnej ceny včas a riadne písomne upozorní
na adrese uvádzanej v záh|avi tejto Kúpnej zmluvy a Kupujúci ani do 7 pracovnýcľ' dnĺ od pievzatia
Yýzvy Predávajúceho k splneniu si jeho zmluvnej povinnosti, povinnosť nesplní.

8.3
Zĺnluvné strany sa dohodli, Že Návrh na vk1ad vlastníckeho práva k nehnutelhostí, ktorá je pľedmetom
prevodu, podá Kupujúci do katastľa nehnutel'ností do 10 pľacovných dnĺ odo dňa účinnosti tejto
kúpnej zmluvy.

8.4
PredávajúcipodpisomKúpnej zmluvy s p l n o m o c ň u j e Kupujúceho, abyvzmysle $ 28 zákona
č. 162/1995 Zb' o Katastri nehnutelhostí a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutelhostiam
(Katastrálny zákon) v zneni neskorších predpisov a noviel, požiadal okľesný úrad Čadca, Katastrálny
odbor, o povolenie vkladu vlastníckeho pľáva do katastľa nehnutelhostí k predmetu prevodu podň
Kúpnej zmluvy'

8.5
Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že ak Kúpna zmluva alebo Návrh na vklad vlastníckeho práva budú
obsahovať prípadné chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zľejmé nesprávnosti,bez zbýoéného odkladu
písomne vyhotovia Dodatok k tejto zmluve, alebo k Návrhu na vklad vlastníckeho ptáva, aby došlo k
naplneniu vôle oboch zmluvných strán vyplývajúcej z obsahu Kúpnej zmluvy.

8.6
Kupujúci sa zavázuje' že bude znášať všetky náklady spojené s prevodom nehnutelhosti /overovanie,
správne poplatky /.

Clánok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1
Zmluvne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho
zákorrika, ako aj ostatnými pľávnymi predpismi platnými na území SR.

9.2
Táto zmluva je povirľre zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č). 2I1ĺ2OOO Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov.

9.3
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Turzovka, www.turzovka.sk.

9.4
Kúpna zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktoých 2 exempláre budú predložené okľesnému
úľadu Cadca' Katastrálny odbor k návrhu na vklad vlastníckeho práva, 1 exemplár je určený pľe
Kupujúceho a 1 exemplárje určený pre Predávajúceho.

o
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9.5
Súčasťou zmluvy ako jej prílohy sú:
- Uznesenie č. 16 - 3/3 - 2022 MsZ v Tuľzovke zo dňa 03.03,2022
- Kópia Geometľicháho plónu č. 40/2020
- Výlpis z listu vlastníctva č. 8262 vytvoľený cez katastľĺilny portól
- Infoľmatívna kópia z map)} vytýorenó cez kntastrálny portól

9.6
Zĺl'iuvnéstľanyvzájomne vyh1asuj ú, žeichzmluvnávolhosť nieje obmedzsná,zmluvuuzatvorili
na zák7ade ich slobodnej vôle, zlolIuva nebola llzatvoreĺá v tiesni a iných napadne neýhodných
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli ana zĺak súhlasu ju podpisujú.

V Turzovke, dňa /e, 4, .utt, V Tuľzovke' dňa )e , 4, zlĺl'

o
{ĺJRZob

t
Predávajtici:

a

JozefBogáň

ľodĺ'a osl'eďčoĺncĺ'.i ĺĺnih1' č.fffpoapĺsat

Kupujúci:
JUDr.
Primátor

Golis

u.....,."..,.

Y Turzovke dňa

okrúhla pečiatka ruesta poilpís:

ť',l,'.]..)ĺ..
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1.

UZNESENIE č.: 16 _3l3 _ 2022

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE

SCHvAĽUJE
odkúpenie časti pozemku, novovývorenej parcely C-KN č' 387516 - druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2, odčlenenú zparcely C-KN č,.387515,
ktorá je vývorená Geometrickým plánom č.4012020 vyhotoveným dňa22.ll.202I
zhotoviteľom: Geodézia Čadca, s.r.o, Ing. Janou Fuljerovou, Vyšný koniec č.216,
Turzovka, úľadne overeného okľesným úradom Čadca, katastľálnym odborom dňa
15.12.2021,Iĺg.Teréziou Targošovou pod číslom 158812021, za kúpnu cenu určenú
nazäklade znaleckého posudku 161202| vyhotoveného dňa 25.06'202I znalcom Doc.
Ing. Ján Svrček, CSc', oškerda č. 110, 023 32 Kysucké Nové Mesto, vktoľom je
určená jednotková hodnota pozemku C-KN č. 387515, ktorá je platná aj pre
novovývorenú parcelu, t.j. v sume: 34,94 €/m2, od výlučného vlastníka:
Jozef Bogáň. trvale bytom: 023 54 Turzovka. Stred 272. Parcela C-KN č.387515 je
zapisaná na LV č' 8262, ktorý je evidovaný okresným úradom Čad,ca, katastrálnym
odborom pre okres Čadca, obec Tuľzovka, katasträlneizemie Tuľzovka. Kúpna cena
zapozemok C-KN č.387516 o výmere 28 m2 pľedstavuje sumu: 978,32 EUR.
Za podmienok: )

- kupujúci uhradí kúpnu QenLL za pozemok v lehote 10 pracovných dní odo dňa
doručenia Rozhodnutia
o povolení vkladu vlastníckeho právak pozemku v katastri nehnuteľnosti.

- náklady spojené s prevodom vlastníctva pozemku idú na ťaľchu kupujúceho.

2. Poverenie primátora mesta:
- Na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle $ 588 a nasl. občianskeho Zákonníka č.
40l1964 Zb. v platnom znení, podľa bodu 1 tohto uznesenia.
- Na vypovedanie, odstúpenie od zmluvy uzavľetej podľa bodu 1 tohto uznesenia
v prípade, ak predávajúci poruší svoje zmluvne dohodnuté povinnosti.

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Turzovke: 13

Prítomní na hlasovaní: l0
Hlasovaníe ZA: 10 MUDľ. Jozef Bajcar, MUDr. Víera Belková, Ing' Jozefa Dlhopolčeková,

JUDr. Radoslav Hruška, Marián Chudej, Ladislav Kadura, Mgr. Štefan Kompánek.
Ing. Jana Majtanová, Emília Máchová, Ing. Martin Mravec

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŽAL sa hlasovania: 0

JUDľ. GOLIS

I

a

Pod dňaz 04.03.2022
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Geonetrĺcký plán č. 40/2020

Ĺegenda - spÓsob vyuŽivania pozemkov

18 - Pozemok, na ktorom je dvor

Strana 1 / 1

VÝKAZ VÝMER
Doterajší stav Zmeny Nový stav

Čĺslo

parcely
Výmera

Výmera

Druh

pozemkuLV

PKV PK KN ha n2

Druh

pozem ku

I
o

k

pa rcele

čÍslo

m2

od

parcely

číslo

m2 Čĺsto

parcely ha m2 kódy

Vlastník

(iná oprávnená
osoba)

adresa (sĺdlo)

Stav právny je totožný s registrom C KN
8262 60 Zastavaná 75/5 Zastavaná pl.

18

Zastavaná pl'
18

doterajšĺ

Bogáň Jozef, Stred

č.272, Turzovka

Spo/u; 60
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Úrad geodézie, kaŕografie a katastra Slovenskej republiky

vÝpls z KATASTRA NEHNUTEĽNosTĺ
Vytvorené cez katastrálny portálokres: čadca

Obec: TURZOVKA
Katastrálne Územĺe: Turzovka

Dátum vyhotovenia 12.04.2022
Čas vyhotovenia: í5:02:38

yýpls z LlsTU VLAsTNĺcTVA č. 8262
ČnsŤ n: MAJETKIVA PaDSTATA

PARGELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné čislo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. lJmiest' pozemku Právny vzt'ah Druh ch.n.

38751 1 44 zastavaná pIocha a nádvorie íE 1

38751 2 20 zastavaná plocha a nádvorie í8 1

3875/ 3 92 zastavaná pIocha a nádvoľie í6 1

Právny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 3875/ 3 je evidovaný na liste vIastníctva číslo 3551'
38751 4 53 zastavaná plocha a nádvorie ĺ6 '|

3875/ 5 60 zastavaná plocha a nádvorie í8 '|

Legenda:
Spósob využĺvania pozemku:

18 - Pozemok, na ktorom je dvor
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným čĺslun

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

čnsŤs: VLASTNĺCIA lNE IPRAVNENE osoBy
Por. čisto Priezvisko, meno (názov), rodné prieaisko, dátum narodenia, rodné čisto učq a Spoluvlastnícky podiet

mrbsŕo trualého pobytu (sídlo) vlastnika

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
'| Bogáň Jozef r' Bogáň, Stred 272, Turzovka, Psč o23 54, sR 1 / 1

Dátum narodenia : 05.í'l.'l962
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva č.í8055/2001-2005 č.V 62712006z24.4.2006-24512006

Čĺsr C: ŤARCHY
Bez zápisu.

lné údaje:
LV 355ĺ

í Návrh na zápis geometrického plánu č.4626476í-6712011 - 44512012
í Návrh na vykonanie opravy zo dňa 12.03.20ĺ9'R 20812019 - 17412019
í Žiadost' o zápis GP č. 3720903547/20'18,R 67312019 zo dňa 27.o8.2o19 - 2291t2o19

Poznámka:
Bez zápisu

lnformatívny výpis 111 Údaje platne k: 11.04.2022 ĺ8:00

I



Úrad geodézie, kartograÍĺe a katastra Slovenskej republiky

Infoľmatívna kópia z mapy
Vytvorené eez katastrálny portál
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