
KUPNA ZLILUVA
o prevode vlastníckeho pľáva k nehnutel'nosti

uzatvoręná v súlade so zákonom NR SR č.l82ll993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytoých
priestorov v platnom zneni a nasl. Zákona NR SR č. 4011964 Zb. občiansĘ zákonník

v platnom znení (d'alej len,'občiansĘ zákormík..)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Pľedávaiúci:
Obec:
Zastupeĺé:
So sídlom:
IČo:
DIČ:
lČ opH:
Bankové spojenie :

Císlo účtu :
IBAN:
(ďalej lęn ako pľedávajúci)

Mesto Turzovka
JUDr. Ľubomírom Golisom, pńmátorom mesta
Stľed 178,023 54 Turzovka, SR
003 1433 1

Ż0205533I5
nie je platcom DPH
Prima banka Slovensko, a.s., pob. Čadca
0204617002ts600
sKso s600 0000 0002046t 7002

Kupujúci v rade 1:

Meno a priezvisko:
Dátum naľodenia:
Trvale bytom:

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvale bytom:

František Šutara, ľod. Šutaľa,
07 'I2.l96ó, rod. č,.:661207/6163
023 54 Turzovka, Stred 472, SR

Miroslav ž'ńk, rod. ž-ák,
12.04.1965, ľod. č.: 650412/6893
023 54 Turzovka, Stred472, SR

a manŽelka

Meno a pľiezvisko : Zdenka Šutaľová, rod. Suľanová
Dátum narodenia: 05.02.1967, rod' č,.: 675205/642l
Trvale bytom: 023 54 Tuľzovka, Stľęd 472, SR
(ďalej len ako kupujúci v rade l)

Kupuiúci v radę 2:

a manŽęlka

Meno a pľĺezvĺsko : Iveta Żáková, rod. čupíková
Dátum naľodenia: 17.02.1970, rod' č.: 705217/7627
Trvale bytom: 023 54 Turzovka, Stred 472, SR
(ďalej len ako kupujúci v rađe 2)
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amanže]lka

Meno a priezvisko : Lenka Gľegušová, ľod. Michalisková
Dátum narodenia: 25.06.1977, rod. č.:77562517619
Trvale bytom: 023 54 Tuľzovka, Stľed 472, SR
(ďalej len ako kupujúci v rade 3)

Kupuiúci v rade 4:

Kuouiúci v rade 3:

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvale bytom:

Meno a priezvisko:
Dátum naľodenia:
Tľvale bytom:

Meno a prĺezvisko:
Dáťum narodenia:
Trvale bytom:
amanželka

Kupujúci v ľade 6:

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvale bytom:

Vladimíľ Gľeguš, rod. Greguš,
25.|0.1976, rod. č.: 761025/76ll
023 54 Turzovka, Stred 472, SR

Pavol Gunčaga, ľod. Gunčaga,
10.04. 196l, ľod. č:.: 610410/604l
023 54Turzovka, Stred 472, SR

Roman čvapek, ľod. čvapek,
2l.02.l97 6, rod. č,.: 7 6022I l 8437
Veľké Rovné 338, SR

Ľubomír Siviček, ľod. Siviček
10.07.1959, ľod. č.: 59071017360
023 54 Tuľzovka, Stred 472, SR

a
a manŽelka

Meno a pľiezvisko Helena Gunčagová, rod. Tuhovčáková
Dátum narodenia: 23.09.1963, rod. č,.:635923/641l
Trvale bytom: 023 54 Tuľzovka, Stred 472, SR
(ďalej len ako kupujúci v rade 4)

Kuouiúci v ľade 5:

Meno a pľĺezvisko : Petronela čvapková, rod. Ligačová
Dátum narodenia: 02'03.1977, rod. č,.:77530Ż17612
Trvale bytom: 023 54 Turzovka, Stred 472, SR
(ďalej len ako kupujúci v ľade 5)

c

a manŽelka

Meno a prĺezvisko : Ľudmila Sivičková, rod. Dočáľová
Dátum naľodenia: 27 .I|.196l, rod. č': 616|2716319
Trvale bytom: 023 54 Turzovka, Stred 472, SR
(ďalej len ako kupujúci v rade 6)
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Kupuirici v rade 7
Meno a priezvĺsko:
Dátum narodenia:
Trvale bytom:

Kupujúci v rade 12:

Meno a pľiezvisko:
Dátum narođenia:
Trvale bytom:

Jozef Gacík, ľod. Gacík
22.04.1961, rod. č.: 610422l1838
023 54 Turzovka, Stred472, SR

Pavel Dička, rod. Dička,
12.04.1967, ľod. č.: 6704I2l1072
023 54 Turzovka, Stľed 472, SR

amanŽelka

Meno a priezvĺsko : Štefánia Gacíková, ľod. Šĺmáková
Dátum narodenia: I4.ILI954, rod. č.: 54611412918
Trvale byom: 023 54 Turzovka, Stred 472, SR
(ďalej len ako kupujúci v rade 7)

Kupuiúci v ľade 8
Meno a pľiezvĺsko: Pešat Robeľt, rod. Pešat
Dátum naľodęnia: 07.02.1988, rod. č.: 88020717900
Trvale bytom: 023 54 Turzovka, Stľed 472, SR
(ďalej len ako kupujúci v rade 8)

Kuouiúci v rade 9:

Meno a priezvĺsko: Eva Neckáľová, ľ. Neckárová
Dátum narodenia: 25.02'1983, ľod. č.: 83522517606
Trvale bytom: 023 54 Turzovka, Stľed 472, SR
(ďalej len ako kupujúci v ľade 9)

Kupuiúci v ľade l0:
Meno a priezvĺsko: Mgľ. Branĺslav Večerík, rod. Večeľík
Dátum narodenia: 05'02.1977, rod. ě.: 77020517605
Trvale bytom: 023 54 Turzovka, Stred 411, SR
(ďalej len ako kupujúci v rade l0)

Kuouiúcivrade l1:
Meno a priezvisko: Ing. Andrea Pavlíková, ľod. Pavlíková
Dátum narodęnia: 0ó'04.1989, rod. ě.: 89540611859
Trvale bytom: 023 54 Turzovka, Stľed 472, SR
(ďalej len ako kupujúci v ľade l1)

Đ

a manŽelka

Meno a pľiezvĺsko : Lenka Dičková, ľod. Jaslovská
Dátum narodenia: 09.l l.1970' rod. č.: 70610916064
obaja trvale bytom: 023 54 Turzovka, Stľed 472, SR
(ďalej len ako kupujúci v rade 12)
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Kupuiúci v rade l3:
Meno a pľiezvisko:
Dátum narodenia:
Trvale bytom:

Milan Kaňak, ľod. Kaňak
30.05. l 980' rod. č.: 800530/7596
023 55 Vysoká nad Kysucou, VyŠný Kelčov 676, SR

a manŽelka

Meno a pľiezvisko : Ľubica Kaňaková, rod. Sivičková
Dátum narodenia: 09.1 l.1982, ľod. č,.: 82610917603
Trvale bytom: 023 55 Vysoká nad Kysucou, Vyšný Kelčov ó76, SR
(ďalej len ako kupujúci v rade 13)

uzavreli túto zmluvu za nasledovných podmienok :

Čl.lĺ Pľedmet zmlury
1.1 Predávajúci' mesto Turzovka, je podielovým spoluvlastníkom v podiele 13074ll3l4o76

nehnutel'nosti vedenej u okľesného úradu Čadca, katastľálnym odboľom' pre okĺes Čadca,
kat' územia Turzovka, obcę Turzovka , zapisanej na liste vlastníctva na LV č' 7964, ato
pozemku paľcely C-KN č'. 42717 , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmeľe
393 m2, na ktorom je postavený obytný dom č,. 472.

l.2 Kupujúci v radę l je bezpodielovým spoluvlastníkom v podiele lll, byt,, č. 2
nachádzajuceho sa na l.p', vo vchode č,' 472, v obytnom dome č,. 472 , vedenom u
okľesného úradu Čadca' katastrálnym odborom, pľe okľes Čadca, obce Tuľzovka, kat.
územie Tuľzovka, zapísanom na LV č,.7822, s podielom priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 6533/314076, pľiěom uvedený obýný dom je postavený
na pozemku C_KN č. 42717, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 393
m2, bližšie špecifikovanom V čl. l ' bod 1.l tejto zmluvy.

l.3 Kupujúci v ľade 2 je bezpodielovým spoluvlastníkom v podiele ll1, bytu č. 3
nachádzajuceho sa na l.p.' vo vchode č. 472, v obytnom dome č,' 472 , vedenom u
okresného úradu Čadca, katastráln)rm odborom, pre okres Čadca, obce Turzovka' kat.
územie Turzovka, zapísanom na LV č,.7822, s podielom priestoru na spoločných častiach
a spoločných zanadeniach domu 6533/3|4076, pričom uvedený obytný dom je postavený
na pozemku C-KN č,.42717, druh pozemku - zastavané plochy anádvoria o výmere 393
m2, bliŽšie špecifikovanom V čl. l, bod l.l tejto zm\uvy.

l.4 Kupujrici v rade 3 je bezpodielovým spoluvlastníkom v podiele lll, bytu č. 6
nachtńzajuceho sa na 2.p., vo vchode č,' 472, v obýnom dome ě. 472 , vedenom u
okľesného úradu Čadca, katastrálnym odborom, pre okĺes Čadca, obce Tuľzovka, kat.
územie Turzovka, zapísanom na LV č,.7822, s podielom priestoru na spoločných častiach
a spoločných zanadeniach domu 6533/314076, pričom uvedený obytný dom je postavený
na pozemku C-KN č. 42717, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmeľe 393
m2, bliŽšie špecifikovanom V č1. 1, bod 1.l tejto zmluvy.

)
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1.5 Kupujúci v rade 4 je bezpodielovým spoluvlastníkom v podiele l/|, bytu č. 19
nachádzajilceho sa na 5.p., vo vchode č,. 472, v obytnom dome č,. 472 , vedenom u
okľesného úľadu Čadca, katastrálnyn odborom, pre okĺes Čadca, obce Turzovka, kat.
uzemie Tuľzovka, zapísanom na LV ě.7822, s podielom priestoru na spoločných ěastiach
a spoločných zanadeniach domu 6533/314076, pričom uvedený obýný dom je postavený
na pozemku C-KN č,. 427l], druh pozemku _ zastavané plochy a nádvoľia o výmere 393
mZ,b|ižšie špecifikovanomVčl. l, bod 1'1 tejto zm|uvy.

1.6 Kupujúci v ľade 5 je bezpodielovým spoluvlastníkom v podiele Il1, bytu č. 26
nachádzajuceho sa na 7.p., vo vchode č,. 472, v obynom dome č,. 472 , vedenom u
okľesného úradu Čadca, katastrálnyn odborom, pre okľes Čađca, obce Turzovka, kat.
územie Turzovka, zapísanom na LV ě.7822, s podielom priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 65331314076, pričom uvedený obytný dom je postavený
na pozemku C-KN ě. 42717, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 393
m2' bliŽšie špecifikovanom v ěl. 1, bod 1.1 tejto zmluvy.

1.7Kupujúci vrade 6 je bezpodielovým spoluvlastníkom vpodiele l/7, byttl ě. 28
nachádzajuceho sa na 7.p., vo vchode č. 472, v obytnom dome č,. 472 , vedenom u
okľesného úradu Čadca, katastrálnym odborom, pľe okľes Čadca, obce Turzovka, kat.
isűemię Turzovka, zapísanom na LV ě.7822, s podielom pńestoru na spoločných častiach
a spoločných zańadeniach domu 65331314076, pričom uvedený obýný dom je postavený
na pozemku C-KN č,. 42717, druh pozemku - zastavané plochy a nádvońa o výmere 393
m2, bliŽšie špecifikovanom V čl. 1' bod 1.1 tejto zmluvy.

1.8 Kupujúci v rade 7 ję bezpodielovým spoluvlastníkom v podiele I/7, byttl č. 32
nachádzajiceho sa na 8.p', vo vchode č. 472, v obytnom dome ě. 472 , vedenom u
okresného úradu Čadca, katastrálnym odborom, pre okľes Čadca, obce Turzovka, kat.
územie Turzovka, zapísanom na LV č.78ŻŻ, s podielom priestoru na spoločných ěastiach
a spoločných zanadeniach domu 65331314076, pľičom uvedený obytný dom je postavený
na pozemku C-KN č,. 427/7, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 393
m2, bliŽšie špecifikovanom V čl. l, bod 1.1 tejto zmluvy.

1.9 Kupujúci v rade 8 je bezpodieloqýrn spoluvlastníkom v podiele 1'/l, bytu č. 34
nachádzajtlceho sa na 9.p., vo vchode č,. 472, v obytnom dome č,' 472 , vedenom u
okľesného úľadu Čadca, katastľálnym odborom, pre okľes Čadca, obce Tuľzovka, kat.
uzęmie Turzovka, zapísanom na LV č,.7822, s podielom priestoru na spoloěných častiach
a spoločných zanadeniach domu 6533l3L4076, pričom uvedený obýný dom je postavený
na pozemku C-KN č,. 427/7, druh pozemku - zastavané plochy a nádvońa o výmere 393
m2,bliŽšiešpeciťrkovanomVčl. 1, bod 1.l tejto zmIuvy.

Ů
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1'l0 Kupujúci vľade 9 je bezpodielovým spoluvlastníkom vpodiele 1/l, býu č. 39
nachádzajuceho sa na 10.p., vo vchode č,' 472, vobytnom dome č.472 ' vedenom u
okresného úradu Čadca, katastrálnym odborom, p." lk 

", Čadca, obce Turzovka, kat.
uzemie Turzovka, zapísanom na LV č.7822,s podielom priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 6533l3t4)76, pľičom uvedený obytný dom je postavený
na pozemku C-KN č' 42717 druh pozernku - zastavané plochy a nádvoria o výmeľe 393
m2, bliŽšie Špecifikovanom V čl. l, bod l.l tejto zmluvy'

l'11 Kupujúci vrade l0 je bezpodielovým spoluvlastníkom vpodiele l/l, býu č. 48
nachádzajuceho sa na IZ.p', vo vchode č. 472, v obytnom dome č. 472, vedenom u
okresného úradu Čadca, katastráln5rm odborom, p." okr". Čadca, obce Turzovka, kat.
uzemie Tuľzovka, zapísanom na LV č. 7822, s podielom priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadęniach domu 66l4/3!4076,pričom uvedený obytný dom je postavený
na pozemku C-KN č'' 427/7, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmeľe 393
m2, bliŽšie špecifikovanom V čl. l' bod l.l tejto zmluvy.

l'12 Kupujúci vrade 11 je bezpodielovým spoluvlastníkom vpodiele 1/1, bytu č. 46
nachádzajuceho sa na lZ.p., vo vchode č,. 472, v obytnom dome ě. 472, vedenom uokresného úradu Čadca, katastľálnym odborom, pre okľes Čadca, obce Turzovka, kat.
územie Turzovka, zapísanom na LV ě' 7822, s podielom priestoru na spoločných častiach
a spoločných zanadeniach domu 6533l314)76,pričom uvedený obýný dom je postavený
na pozemku C-KN č' 427 /7 , druh pozemku - zastavané plochy a nádvońa o výmeľe 393
m2, bliŽšie špecifikovanom V čl. 1, bod l.1 tejto zmluvy.

1'13 Kupujúci vľade 12 je bezpodielovyrn spoluvlastníkom vpodiele l/l, býu č. 4nachádzajűceho sa na l.p., vo vchode č. 472, v obytnom dome č,. 472 , vedenom uokresného úradu Čadca, katastrálnym odborom, pre okľes Čađca, obce Turzovka, kat'
územie Turzovka, zapísanom na LV č' 7822, s podielom priestoru na spoločných častiach
a spoločných zanadeniach domu 6533/3|4)76,pričom uvedený obytný dom je postavený
na pozemku C-KN č'' 42717 , druh pozemku - zastavané plochy a nádvońa o výmere 393
m2, bliŽšie špecifikovanom V čl. l, bod l.l tejto zmluvy.

1'14 Kupujúci vrade 13 je bezpodielovým spoluvlastníkom vpodiele l/l, bytu č. 8nachádzajuceho sa na 2.p., vo vchode č,. 472, v obytnom dome č,. 472, vedenom uokresného úľadu Čadca, katastľálnym odborom, pre okľes Čadca, obce Turzovka, kat.
uzemię Turzovka, zapísanom na LV č.7822, s podielom priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 6533/3|4076, pričom uvedený obytný dom je postavený
na pozemku C-KN č' 42717 , druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 393
m2, bliŽšie špecifikovanom V čl' l, bod 1.l tejto zmluvy.

s
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Čl. zl Rozsah vlastníctva k pozemku
2.l Predávajúci touto zmluvou pľedáva kupujúcemu svoj spoluvlastnícky podiel

85010/314076 na pozemku C-KN č. 42717, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria
ovýmeľe 393 m2, vkatastrálnom území Tuľzovka, zapisaný na LV ě. 7964, vedený
okresn;ým úradom Čadca' katastľálnym odborom, p.e ok 

". Čuá"u,obec Turzovka, bliŽšie
špecifikovanom V čl. l, bod l.l tejto zm|uvy, a to nasledovne:

t

a) Kupujúcemu v rade 1 do jeho bezpodielového spoluvlastníctva,
podiel 65331314076, ktoý zodpove,dá výmere 8,l8 m2'

b) Kupu-iúcemu v rade 2 do jeho bezpodielového spoluvlastníctva,
podiel 65331314076, ktoý zodpovedá výmere 8,l8 m2.

c) Kupuiúcemu v rade 3 do jeho bezpodielového spoluvlastníctva,
podiel 6533/3L4076, ktoý zodpovedá výmeľe 8,l8 m2.

d) Kupujúcemu v ľade 4 do jeho bezpodielového spoluvlastníctva,
podiel 6533/314076, ktoý zodpovedá výmere 8,l8 m2'

e) Kupuiúcemu v rade 5 do jeho bezpodielového spoluvlastníctva,
podiel 6533/374076, ktoý zođpovedá výmere 8,l8 m2.

Đ Kupujúcemu v ľade 6 do jeho bezpodielového spoluvlastníctva,
podiel 6533/314076, ktoý zodpovedá výmere 8,l8 m2'

g) Kupujúcemu v ľade 7 do jeho bezpodielového spoluvlastníctva,
podiel 6533/374076,ktoý zodpovedá výmeľe 8,l8 m2'

h) Kupuiúcemu v rade 8 do jeho bezpodielového spoluvlastníctva,
podiel 6533/314076, ktoý zodpovedá výmere 8,l8 m2'

i) Kupujúcemu v rade 9 do jeho bezpodielového spoluvlastníctva,
podiel 6533/314076, ktoý zodpovedá výmere 8,l8 m2.

j) Kupujúcemu vrade l0 do jeho bezpodielového spoluvlastníctva,
podiel 6614/314076, ktoý zodpovedá v1ýmeľe 8,29 mz'

k) Kupujúcemu v ľade l l do jeho bezpodielového spoluvlastníctva,
podiel 6533/314076, ktoý zodpovedá výmere 8,l8 m2.

l) Kupujúcemu v rade 12 do jeho bezpodielového spoluvlastníctva,
podiel 6533/314076, ktoý zodpovedá výmere 8,l7 mz'

m) Kupujúcemu vradę 13 do jeho bezpodielového spoluvlastníctva,
podiel 6533/314076, ktoý zodpovedá v]ŕmere 8'18 m2.

spoluvlastnícky

spoluvlastnícky

spoluvlastnícky

spoluvlastnícky

spoluvlastnícky

spoluvlastnícky

spoluvlastnícky

spoluvlastnícky

spoluvlastnícky

spoluvlastnícky

spoluvlastnícky

spoluvlastnícky
I

spoluvlastnícky

2'2 Kupujúci vrade I,2,3,4,5,6,7,8,9,7O,ll,l2,I3, od pľedávajúceho kupujú predmet kúpy
uvedený v čl. 2 tejto zmluvy, zaktoý zaplatia predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v čl.
3, tejto zmluvy azaväzuje sa splnit'ostatné povinnosti v zmluve d'alej dohodnuté.

2.3 Prędávajúci prehlasuje, Že mu nie sú známetaké chyby, na ktoré by bol povinný
kupujúcich osobitne upozomiť.
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2.4 Kupujúci v rade l,Ż,3,4,5,6,7,8,9,10,l1,l2,13, prehlasujú, Že pred uzavľetím zmluvy sa

oboznámili so stavom predmetu kúpy. Stav predmetu kúpy je im úplne znźlmy z písornnej

dokumentácie predávajúceho (z listu vlastníctva, na ktorom je predmet kúpy zapísaný) ako

aj zosobnej obhliadky aprehlasujtl, Ž'e predmet kúpy prijímajű akupuje bez výhrađ'

v stave, v akom stojí a leŽí.

Čl. sĺ Kúpna cena

3.1 Cena prevodu spoluvlastníckeho podielu nazastavanom pozemku pre kupujúcich rade

1,Ż,3,4,5,6,7,8,g,!O,l2, jestanovenáv zmysle $18a, ods. 2)Zákonač,.I8Żl1993

Zb. o v1astníctve bytov a nebýových pńestorov v znení neskoľších pľedpisov vo výŠke

0,10 EUR/m2 Pozemku.

3.2 Cena prevodu spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku pre kupujúceho v rade

1 1 a l3 je stanovená v zmysle $ 18a, ods' |\ Zźkona č,. l8ŻlI993 Zb. o vlastníctve bytov

a nebytových priestoľov v znení neskorších pľedpisov vo výške 3,3ŻEĺJNm2 pozemku'

3.3 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene' zaktoru kupujúci v rade 1 '2'3'4'5'6'7'8'9'|Ż'
predmet kúpy uvedený vć|.2, bod 2.1 tejto zmluvy kupuje aktoru kupujúci vrade

|,2,3,4,5,6,7, 8,9,I2, vyplatia predávajúcemu pri podpise tejto zmluvy, čo pľedávajúci

svojím podpisom potvrdzuje, a to vo výške: 0,82 EUR, slovom: : Osemdesiatdva

centov

3.4 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene, Za ktoru kupujúci v rade 10 predmet kúpy

uvedený v čl. 2, bod 2.1, písm. j) tejto zmluvy kupuje a ktoru kupujúci v rade 10 vyplatí

predávajúcemu pri podpise tejto zmluvy, čo pľedávajúci svojím podpisom potvľdzuje,

a to vo výške: 0,83 EUR, slovom: : Osemdesiattľi centov.

3.5Zmluvnéstranysadohodlinakúpnej cane,Zaktorukupujúci vľade 11 a 13 pľedmet

kúpy uvedený v čl. 2, bod 2.1, písm. k a m) tejto zmluvy kupuje a ktoru kupujúci v rade

11 a 13 vyplatí predávajúcemu pri podpise tejto zmluvy, čo predávajúci svojím podpisom

potvrdzuje, a to vo výške: Ż7 116 EUR, slovom: : Dvadsat'sedem euľ šestnást' centov'

3.6 Kupujúci v ľade I,Ż,3,4,5,6,7,8'9,10 a IŻtlradí nák|ady spojené svkladom do katastra

nehnuteľností, tieto náklady predstavujú:

- správny poplatok zavkladdo katastľa nehnuteľností v sume 66,- EUR, tzn' 1'lI3 zo 66'-

EUR, t.j. (5'08 €)
- poplatoŕ ,upru"orné úkony spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy v Sume 7,- EUR

šp^olu uvedóné náklady pľedstavujú sumu: 12'08 EUR '

3.7 Kupujúci v rade l 1 a 13 hľadí náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností, tieto

náklady predstavujú:

- spľávny poplatok za vklad do katastľa nehnuteľností v sume 66,- EUR, tzn. Il13 zo 66,-

EUR, t.j. (5'06 €)
_ poplatok ,upru"orré úkony spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy v Sume 7,- EUR

śpol" uvedóné náklady pľedstavujú sumu: 12'06 EUR

8
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3.8 Kupujúci v ľade |,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,l l,7Ż,l3 je povinný uhľadit' kúpnu cenu, tak ako je
uvedené v ods. 3.3' 3.4 a3.5 tohto článku zm|uvy a vzniknuté náklady spojené
s prevodom nehnutel'nosti, tak ako je uvedené v bode 3.6 a3.7 tohto článku zmluvy na
účet pľedávajúceho najneskôľ do 14 dní odo dňa pođpísania kúpnej zmluvy na
zźtk|ade faktúry vystavenej pľedávaj úcim.

3.9 Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie deň pripísania kúpnej cęny na bankový účet
predávajúceho.

C|.4l Uprava práv k pozemku
4.l Ustanovením $ 23 ods. 5 ) Zák' NR SR č,. 182/93 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových

Priestorov v zneni neskorších predpisov' zo zákoĺavzniklo k pozemku v prospech

vlastníkov bytov právo zođpovedajúce vecnému bremenu podľa $ 15l n. obč. zákona č.

4011964 Zb. v zĺęní noviel v tom zmysle, že vlastník pozemku je povinný strpiet', aby
vlastníci bytov v nevyhnutnej mieľe užívalijeho pozemokzaúčelom nerušeného výkonu
svojho vlastníckeho pľáva k bytu (nebytového priestoru) v prospech vlastníkov v býovom
dome č,. s. 47Ż-33912012' Uvedené vecné bremeno je zapisané na liste vlastníctva č,.7964
v časti c: ŤłRcHy.

4.2. Nadobudnutím vlastníctva spoluvlastníckeho podielu k pozemku špecifikovaného v čl. 2,

tejto zmluvy, pľávo vecného bremena uvedeného v čl. 4, bod 4.1 tejto zmluvy
zanikne splynutím.

Cl. 5/ osobitné ustanovenia, splnomocnenie
5.1 Predávajúci vyhlasuje, Že pľedmet kúpy pred podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnými

stranami, tj. pľed uzavretím tejto zmluvy nepredal, nedaroval, ani iným spôsobom
nepreviedol na tretiu osobu.

5.2 Predávajúci vyhlasuje, Že po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, t.j. po
uzavreti tejto zmluvy, pľedmet kúpy nepredá, nedaruje, ani iným spôsobom neprevedie na

tretiu osobu, ani nevykoná iný úkon, nazák|ade ktorého môŽe byt do príslušnej evidencie
nehnutel'nosti zapísaná tretia osoba ako výlučný vlastník predmetu kúpy podľa tejto
zmluvy.

5.3 Pľedávajúci vyhlasuje, Že ku dňu uzavretia tejto zmluvy na predmete tejto zmluvy nie sú
žiadnę ptźtva tretích osôb, ktoré by obmedzovali spoluvlastníkov v ich drŽbę a riadnom
uŽívani, okľem vecného bremena a záložného pľáva , ktoľé sri uvedené na liste vlastníctva
ć..7964 v časti c/ ŤARCHY

Vecné bľemeno - ustanovením $ 23 ods. 5 Zák. č:. I82l93 Zb. , zo zákona vzn1ktĺ
k pozemku v pľospech vlastníkov bytov právo zodpovedajúce vecnému bremenu podľa $
151 n. obč. zákona č,. 4011964 Zb. v znení noviel v tom zmysle, Že vlastník pozemku je
povinný strpiet' , aby vlastníci bytov v nevyhnutnej miere uživali jeho pozemok za
účelom nerušeného výkonu svojho vlastníckeho práva k býu (nebytovému priestoru)
v prospech vlastníkov V byt. dome č,s.47Ż -339lŻ0I2.

Ů
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7mlrrrrq n zńqÄení zĄ1nžn6]na nrÁrrq L nehnutel'nosti 07ll400Żl|6su Zo dňa
|5.07.20|6, č. V2888/20l6 zo dňa 03'08.20l6 vprospech oTP Banka Slovensko, a.s.,
Štúrova ul. 5, 8l3 54 Bratislava, lČo: 3l3l89l6 (CKN parc. 42717 vpodiele
66701314076) - 96v16

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, Že všetky náklady spojené s pľevodom vlastníckeho práVa

k predmetu kúpy podľa tejto zmluvy z pređávajúceho na kupujúcich znášajú kupujúci
v rade 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 0, I 1, 1 2, I 3.

5'5 Zmluvné Strany Sa dohodli, Že návľh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností pľedloŽí predávajúci bezodkladne po vyplatení kúpnej ceny a poplatkov.
Kupujúci v rade I,2,3,4,5,6,7,8,9,l0'l l,l2,13 týmto s p l no mo c ň u j ú predávajúceho

k samostatnému podaniu návrhu na vklad na okľesný úľad Čadca, katastrálny odbor. Zároveřl
ho splnomocňujú k oprave prípadných zrejmých chýb, k previazaniu zmlúv a všetĘch príloh do

uceleného dokumentu, k prelepeniu i k podpisu za kupujúcich v rade 1,2,3,4,5,6,7,8,9,l0,1|,
|Ż,l3 a predávajťrceho.

5.6 Kupujúci v rade l,2,3,4,5,6,7, 8,9,|0,7l,l2, 13 nadobudnú vlastnícke právo k predmetu
kúpy podl'a tejto zmluvy až. povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností , vedeného okĺesným úľadom Čadca, katastrálnym odborom.

Čl. sĺ Záverečné ustanovenĺa
6.l Prevod nehnuteľnosti definovanej v čl. 2 tejto zmluvy schválilo Mestské zastupitel'stvo

v Tuľzovke v súlade s $ 9a, ods. 8, písm. a) Zák.NR SR č' 13811991 Zb' o majetku obci
v zneni neskoľších predpisov aZákona NR SR č,. 18211993 Zb. o vlastníctve bytov
a nebýových priestorov v znení neskorších predpisov, a to nasledovne:

- Uznesením č' l0l - 26110 - 2016 mestského zastupitel'stva v Turzovke zo dřn 26.10.2016
pľe kupujúceho v rade |Ż,

- Uznesením č. 84 - 1715 - 2017 Mestského zastupiteľstva v Turzovke zo đřn 17 '5.2017 pre
kupujúceho v rade 1,

- Uznesením č' 85 _ 1715 - 2017 Męstského zastupiteľstva v Turzovke zo dňa 17.5.2017 pre
kupujúceho vrađe2,

- Uznesením ě. 86 - 1715 -20|7 Mestského zastupitel'stva vTurzovke zo dňa 17.5.2017 pre
kupujúceho v ľade 5,

- Uznesením č. 87 - l7l5 - 2017 Mestského zastupiteľstva vTuľzovkę na zasadnutí dňa
I] '5'2017 pľe kupujúcęho v rade7,

- Uznesením č. 88 - I7l5 -2017 Mestského zastupitel'stva vTurzovke zo dňa17.5.2017 pre
kupujúceho v ľade 3,

- Uznesením č. 89 - |7l5 - 2017 Mestského zastupiteľstva v Tuľzovke zo dřla |7.5.2017 pre
kupujúceho v rade 4,

- Uznesením č. 90 - |715 - 20L7 Męstského zastupiteľstva v Turzovke zo dř.a |7 .5.2017 pre
kupujúceho v rade 9,

I

I
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- Uznesením č. 9l - l7/5 _ 2017 Mestského zastupiteľstva v Turzovke zo dřla 17.5.2Ol7 pre
kupujúceho v rade 8,

- Uznesením č,. 92 - 17 15 _ 2017 Mestského zastupiteľstva v Turzovke zo dřla 17 .5.20|7 pte
kupujúceho v rade ó,

- Uznesením č,. 94 _ 1715 _ 2017 Mestského zastupiteľstva v Turzovke zo dřla 17.5.2Ot7 pre
kupujúceho vrade l0,

- Uznesením č. 95 - 17/5 -2017 Mestského zastupitel'stva vTurzovke zo dřtaI7.5.2Ol7 pre
kupujúceho vrade 11,

- Uznesením č' 96 - l7l5 - 2017 Mestského zastupiteľstva v Turzovke zo dřn 17.5.20|7 pre
kupujúceho v rade 13.

6.2 Prevod predmetu kúpy podl'a tejto zmluvy je v súlade so Zásadami hospodárenia
s majetkom mesta Turzovka a platnou legislatívou SR o nakladaní s majetkom obce.

cl. l lOdstúpenie od zmluvy
7.1 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstupiť v prípade, äk kupujúci v ľade

l,2,3,4,5,6,7,8,9,l0,ll,12,13, kúpnu cęnv Za nehnutęľnosti nezáplatí ľiadne a včas.

7 '2 Prę vylúčenie akýchkoľvek pochybností, pľedávajúci je oprávnený od zmluvy odstupit'v celom ľozsahu.

7.3 Po odstúpení od tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vrátit' si vzájomné plnenia v
lehote siedmich pracovných dní odo dňa účinnoiti od.tup"nia od tejto zmluvy.

7'4 odstúpenie od zmluvy musí bý'uskutočnené v písomnej forme a musí bý doručené
druhej zmluvnej stľane. Za predpokladu, Že pľe vykonanie zápisu Zmeny právak
nehnutel'nostiam v katastri nehnutel'ností to bude potrebné, )mluvné 

'í.ány 
sa zavđzuju

uzavieť dohodu o odstúpení s úradne oveľenými pódpismi tak, abytakýo äoklad bol
právne spôsobilý na vykonanie takej Zmęny v katástŕnehnutęljnosi i, aío v lehote
siedmych pľacovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúp"Ń a'un"; zmluvnej
strane, ak nebude zmluvnými stranami dohodnuté inak.

7'5 odstúpenie od tejto Zmluvy je úěinné dňom doručenia písomného oznámenia o
odstupení od tejto zmllvy druhej Zmluvnej strane. odstupením od zmluvy sa táto
zmluva od počiatku zrušuje.

čl. s ĺ Záverečné ustanovenia
8' l Predávajúci podpisom Kúpnej zmluvy zátoveňpotvľdzuje , Že je oprávnený s predmetom

zmluvy disponovat' bez obme dzenia.

8'2 Zmluvné strany podpisom tejto Kúpnej zmluvy potvrdzujú, že prtxny úkon je urobený
v pľedpísanej ťorme, prejavy sú hodnovemé, dostatočne zrozumiteŕné a ich zmluvná
vol'nost'nie je ničím obmedzená.

8'3 Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade, ak bude potľebné túto zmluvu doplnit, podľa
poŽiadaviek okresného úradu Čadca, katastrálneho odboru pri prerušení kätastrálneho
konania, poskytnú si potľebnú súčinnost'a urobia takbęzzbytbeneho odkladu'
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8.4 Táto zmluva môŽe byt'menená alebo doplnená výlučne formou písomných
a očíslovaných dodatkov' ktoré budú tvorit'neoddelitel'nú súčast' zm|uvy

8'5 Vo veciach neupravených touto Kúpnou zmluvou sa zmluvný vzÍ'ah spravuje príslušnými
ustanoveni ami všeobe cne záv äzných predpi sov'

8.6 Táto zmluva sa vyhotowje v 25 rovnopisoch,kaŽdý rovnopis má platnost'originálu.
Každá zmluvná stľana dostane po 1 vyhotovení a 2 vyhotovenia budú tvorit' prílohu
návľhu na vklad'

8.7 Táto zmluva je povinne zveľejňovaná podl'a $ 5a zákona č.2112000 Z'z. o slobodnom
prístupe k informácĺám a o Zmenę a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
pľedpisov.

8.5 Vzmysle $ l3 zákonać,. I8lŻ0l8 Z. z. o ochľane osobných údajov a o Zmene a doplnení
niektorých zákonov, kupujúci vrade l,2,3,4,5,6,7,8,9,l0,1|,l2,l3 podpisom tejto
zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, uvedených v časti
,.Zmluvné stranyo' tejto zmluvy' pre potreby ręa|izácie účelu tejto zmluvy. Súhlas
kupujúcich v ľade I,2,3,4,5,6,7,8,9,l0,1l,12'l3 so spracúvaním svojich osobných údajov
predávajúcemu platí počas celej doby trvania vzt'ahu upľaveného touto zmluvou'
Dotknutá osoba v zmysle $ 14 zákona č. 18/2018 Z.z. má pľávo hocikedy odvolat'
súhlas so spľacovaním osobných údajov, ktoľé sa jej tykajú. Odvolanie musí byt'
uľobené písomne a pľeukázatel'ne doručené Mestu Tuľzovka.

8.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnost'
nadobúda dňom nasledujúcim po dr'i jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka'
v súlade so zákonom NR SR č.. 4011964 Zb. obč,iansky zákonník v znení neskorších
predpisov, ktorým sa menia a dopĺĺajú niektoľé zákony.

8'7 Zm|uvné stľany čestne pľehlasujú' že zm|uva bola urobená slobodne aváŽne, nie v tiesni
ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu
prečítali' jejobsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

8.8 Neoddelitel'nou stičtlst'otl ĺe.ito zmluvy sti prĺlohv;
-(J:nesenieč. I00^26/I0-20]6Mesĺ:;kéhoza.;ĺttpiĺel'stvclvTurzĺlvkezodňcl26.]0.20]6
'Uznesenie č. l0I - 26/]0 20I6luĺestského zclsttłpitel'stsłav Turzovke zo cĺňa 26.10.20l6
- (Jznesenie č. 81- 17/5 - 20]7 Mesĺ.ykého zclstupiteľstłą v Turzovke zo dňcl 17.5'2017
- Uznesenie č.85 - ]7/5 -20]7 Mestského zclsttlpiĺel'stłclvTurzovke zo dňa ]7.5 20I7
- Uzne'senie č. 86 - ]7/5 20]7 fuÍestského zĺlstttpiĺel'sva v Ttłr:ovke zo dňcl ]7.5.20]7
- Uznesenie č. 87 17/5 - 20]7 Mesĺského zcl'ĺtttpiĺeľ'stvcl v Turzovke zo clňa 17.5.20]7
- Uznesenie č. 88 - ]7/5 - 20I7 Mestského zclsĺtĺpiteľsfłcł v Turzovke zo clňa ]7.5.2017
- Lĺzłlesenie č. 89 - ]7/5 - 20I7 Mesĺského:cĺsttlpitel'stłąv Tu':ovke zo cĺňa l7.5.20I7
- Uznesenie č. 90 - 17/5 _ 20I7 Mestského zcĺ'sttlpiĺeľstvcl v Turzovke :o d'ňcl ]7.5.20]7
- Llznesenie č. 9] - ]7/5 - 20l7 Mesĺského zclsĺtlpitel'sĺvclv Tlrzovke:o cĺňu ]7.5.20I7
- Uznesenie č' 92 I7/5 - 20]7 Me'sĺského zclstttpiĺel''sĺycl v Ttt'ľ:ovke zĺl clňcl 17.5.2017

)
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- Uznesenie č. 94 - ]7/5 - 20I7 Mestského zastupitel'stvav Tlrzovke zo dňą 17.5'2017
- Uznesenie č. 95 - ]7/5 - 2017 Mestského zastupiteľstvav Turzovke zo dňa I7'5.20]7
- Uznesenie č. 96 - ]7/5 - 20]7 Mestského zasĺupiteľsvav Tllrzovke zo dňa I7.5.20I7
- Výpis z ĺistu vlastníctva č. 7961 vytvorený cez kątatstrátny portál
- Výpis z listl'l vlastníctva č. 7822 vytvorený cez katatstľálny portál
- Informatívna kópia Z mapy vytvorená cez katatstrálny portál

V Turzovke , dĺu .'..ęl,:..t',..(ľ!.!. .'.

Predá
JUDr. Ľu Golis
primátoľ mesta Turzovka

V Tuľzovke, dňa .&,?łzłĺý

Kupujúci
Sutaľa

L/

.......... ..ł.arl""o.pĺr.
Zdenka Šutaľová

s

.l. l /ťO
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bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik



V Tuľzovke, dňa

Kupujúci v rade2
Žák Miroslav

oy.?/ł

/.łłlĺ

#-kl

V Tuľzovke, dňa ..Gr.ď-łź...,...

IvetaŻźtkověl

rade 3:

Vladimír

V Tuľzovke, dňa

Pavol Gunčaga
ffiil$#

o

\-l
r"rĄcl ťęl }.o./."""'ď"""""'

l

I

Helena

L4

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik



V Turzovke, dňa ...k?ł.?.ł.....

v ľade 5:

Roman Čvapek

V Tuľzovke, dňa !. ?:ť'?.ł.........

Kupujúci v rade 6
Ľubomíľ Siviěek

Ľudmila Siviěková

V Turzovke, dňa
Ü.ązzl

I

Kupujúci v
Jozef Gacík

fid

Gacíková

l/
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bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik



V Turzovke, dňa ..!.(:?..ľ-.. ?,?....

Kupujúci v rade 8:

Robert Pešat

V Tuľzovke, dňa ..&.:I/..?.!......

Kupujúci v ľade 9
Neckárová Eva

V Turzovke, dňa
a.éřb/'

v rade l0:
Mgr. Večerík Bľanislav

a

V Turzovke, dňa ../.!.Ly-.?!.

Kupujúcivrade1l:
Ing. Pavlíková Andrea
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V Turzovke, dňa ..
,ł :9..ň 2/ł

tufu
Kupujúci v rađe 12:

Pavel Dička

,ór.4*.
Lenka Diěková

V Turzovke, dňa

Kupujúci v rade 13:

Milan Kaňak

Ľubica Kaňaková

,4,ałbil

o
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