
KUPNA ZIMLUVA
o prevode vlastníctva nehnuteľnosti / s 558 zákona č. 40/]964 Zb. občianskeho zákonníkn

v zneni neskorších predpisov'

čl.l
Zmluvné stľany

Kupujúci:
obec: Mesto Tuľzovka
Sídlo: 023 54 Tuľzovka, Stred č.178, Slovenská ľepublika
IČo: 0031433l DIČ:2020553315
Zastiryený: JUDľ. Ľubomírom Golisom, primátoľom mesta Tuľzovka
oprávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomír Golis' primátor mesta Turzovka
oprávnený ľokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Ing. Dominika Gľacíková, úsek výstavby arozvoja męsta
Telefonický kontakt: 04114209341, e-mail: dominika.gracikova@turzovka.sk
Adresa doručovania: Mesto Turzovka,

Stľed 178
023 54 Turzovka

Bankové spojenie: PzuMA BANKA SLOVENSKO, a. s
Číslo účtu: 020461700215600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 0461 7002
Mesto nie je platcom DPH.

(d'alej len,, kupujúci " )

a

Predávajúci v ľade 1
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
C. OP:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
IBAN:
Adresa đoručovania:

Predávajúcĺ v rade 2
Dátum naľodenia:

Jrvale bytom:
C. OP:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
IBAN:
Adresa doručovania:

Pľedávajúci v ľade 3
Dátirm narodenia:
Trvale bytom:

Helena Ďurišová, rod Comoľková
14.04.1947, ľod. č. 4754141795
O22 OI Čadca, Janka Kľáľa 25g2l9, Slovenská republika
EB 553531
Slovenská sporitel'ňa
03rr722895/0900
sK32 0900 0000 0003 11722895
02Ż OI Čadca, Janka Kĺáľa 259219, Slovenská republika

(d'alej len ako ,'predóvajúci v rade l ")

Soňa Sobčáková, rod. Gavorová
03.08.1937 rod. č. 3758031713
0 1 0 0 l Żilina, Bajzov a Ż420 l 3 5, Slovenská ľepublika
sP 922499
Čsog
401563275417500
sK79 7s00 0000 0040 1563 2754
0 1 0 0 l Żilina, Bajzov a 2420 l 3 5, Slovenská republika

(d'alej len ako ,,predávajúci v rade 2")

Jozef Comorek, rod. Comoľek
02.10.1949, ľod. č. 4910021352
023 54 Tuľzovka, Stred 261 , Slovenská republika
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C. OP:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
IBAN:
Adresa doruěovania:

HJ 887917
Slovenská sporiteľňa
05r 4449 6116t0900
sK 14 0900 0000 0051 4449 6rt6
Stred 261 ,023 54 Tuľzovka, Slovenská republika

(d'alej len ako ,,predóvajúci v rade 3")

uzavreli túto kúpnu zmluvu dole uvedeného dňa
za nasledovných podmienok:

ct. il
Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci vrade 1, vľade 2 avrade 3 sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti
nachádzajircej sa v katastrálnom území Tuľzovka, obce Turzovka, vedenej v katastri
nehnuteľností okľesným úradom Čadca, katastľálnym odborom na Lv č' 4324, a to Bilpozemku, paľcely E-KN č,.724 - druh pozemku: orná pôda o výmere 249 m2 v nasledovných
podieloch:

- Predávajúci v ľade l je pod Bl vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 4/48 apod 84
v podiele 10148

- Predávajúci v ľade 2 je pod B2 vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 17l48- Predávajúci v rade 3 je pod 83 vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 17l48.

Predávajúci vrade 1, vrade 2 avĺade 3 sú podielovými spoluvlastníkmi nehnutel'nosti
nachádzajűcej sa v katastrálnom ú"emí Turzovka, obce Turzovka, vedenej v katastľi
nehnuteľností okľesným úľadom Čadca, katastrálnym odborom na Lv č.4289' a to
pozemku, parce^lY E-KN č). 716 - druh pozemku: záhrada o výmere 48 m2 ako diel 1

ovýmeľe 4s ý aparcely E-KN č. 7l7 _Ąruh pozemku: zaštavané plochy anádvoľia
o výmeľe 232 m2 ako diel 2 o výmere |67 m2 v nasleäovných podieloch:

- Pľedávajúci v rade 1 je pod B1 vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 5/32
- Predávajúci v ľade 2 je pod 82 vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 15ll481 t?
- Pľedávajúci v rade 3 je pod 83 vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 1gg/481 a pod B4

v podiele 551480

2. Geometrickým plánom - č,.49l20l7, ktoý vyhotovila spoločnost' GE)DÉZIA Čadca S.ľ.o.'

|ng. Jana Fuljeľová, lČo: ąsze4761 aúradne oveľilď pod č. 142512017 Spľáva Katastľa
Cadca, Ing. Terézia Taľgošová, sa zparcely E-KN č,. 724 _ druh pozemku: orná pôda
o qýmere 249 m2 vývorila parcela C-KN č. 54)ll3 - druh po'"-Ĺu' zastavané plächy
a nádvoria o výmeľe 249 m2 azparce|y E-KN č)'716 _ druh pozemku: záItađa o výmeľe 4b
m2 ako diel 1 o výmeľe 48- m2' azparcely E-KN 717 _ druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoľia o výmere 232 m2 ako diel 2 o výmere 767 m2 vytvoľ1la parcela CKN č. íąoĺlo-
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 2l5 m2

3. Pozemok, parcela C-KN č. 54Ol13 - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmeľe
24! m2 a parcela CKN 540/10 _ dľuh pozemku: zastavané plocĹy a nádvoria o vymeľe 215
m2 sa nachádzajűpod jedinou prístupovôu komunikáciou k nehnuteľnostiam'
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4. Geometrický plán č. 49/2017 vyhotovila dňa 17.10.2017 spoločnost' Gp,onÉzIA Čadca
s.ľ.o.' Ing. Jana Fuljerová, IČo: 4626476I a úľadne oveľila poá o. I425l2O17 Správa Katastra
Čadca, Ing. T er ézia Taľgošová, j e neoddelitel'nou súčast'ou tej to zmluvy.

čl ĺll
Pľedmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy predávajúci v rade l, v rade 2 av rade 3, kaźdý vo vel'kosti svojho
podielu, odpredávajú kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva parcelu C-KN č,. 540113 _
dľuh pozemku: zastavané plochy a náđvoria o výmere 249 m2, vytvoľenú zparcely E-KN č.
724 _ dľuh pozemku : orná pôda o výmere 24'2 

^', 
v katastrálnom území Turzovka, vedenej

v katastri nehnuteľnosti okľesným úradom Čadca, katastrálnym odborom na LV č,. 4324
apaľcelu CKN č. 540lI0 - druh pozemku: zastavané plochy anádvoria ovýmere 2l5 m2,
vývoľenú zpaľcely EKN č. 716- druh pozemku: zál'rada o ýmere 48 m2 ako diel 1

ovýmere 48 m2^ azparcely EKN č,.7I7- dľuh pozemku: zastavané plochy anádvoria
o výmeľe 232 m2 ako diel 2 o výmere 167 m2 v katastrálnom území Turzovka, vedenej
v katastri nehnutel'nosti okĺesným úľadom Čadca' katastrálnym odborom na LV č,. 4289

2. Parcela C-KN č). 540113 - dľuh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2 je
vytvoľená zparcely E-KN č:.724 _ druh pozemku :ôrná pôda ovýmeľe žąg 

^' upu.""iu
CKN č. 540lI0 _ druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 275 m2, vývorenú
zparcely EKN č. 716- druh pozemku: záhrada o výmere 48 m2 ako diel 1 o výmeľe 48 m2
azparcely EKN č. 7l7- druh pozemku: zastavané plochy anádvoria o výmere 232 m2 ako
diel 2 o výmeľe 767 m2 Geometrickým plánom č.4gl20l7, ktoqý vyhotovila spoločnost'
GEODÉZIA Čadca s.ľ.o'' Ing. Jana Fuljěľová, lČo: ąezeąlsl a úradne oveľiia pod č.
l425l20l7 Spľáva Katastra Čadca, Ing. Terézia Targošová,

3. Na základe tejto zmluvy Predávajúci v rade L odpredáva kupujúcemu do jeho výlučného
vlastníctva svoj spoluvlastnícky podiel zapísaný pod B1 v podĺele 4/48 a pod 84
v podiele 10148, ktoré činia výmeru 72162 m2, zpozemku parcely C-KN č,. 540113 - druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoľia o výmere 249 m2, ktorá je vytvoľená zparce|y E-KN
č,. 724 _ druh pozemku : orná pôda o výmere 249 m2, v katastrálnom území Turzovka,
vedenej v katastri nehnuteľnosti okľesným úľadom Čadca, katastľálnym odborom na LV č.
4324 a zaväzuje sa ho pľeviesť na kupujúceho. Predávajrĺci v ľade 1 ođpredáva kupujúcemu
do jeho výlučného vlastníctva svoj spoluvlastnícky podiel zapísaný pod 81 v podiele
5ĺ32, ktorý činí výmeľu 33,59 m2 zpozemku paľcely C-KN č,. 540llo - druh pożemku:
zastavané plochy a nádvoria o výmeľe 2I5 m2, ktoľá je vývoľená zparce|y E-KN č,. 716 -
druh pozemku :záhľada výmeľe 48 m2, ako diel 1 o výmeľe 48 m2 azparce|y EKN č. 717-
dľuh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 m2 ako dief 2 o výmere 767 mŻ
v katastľálnom území Tuľzovka, vedenej v katastri nehnuteľnosti okĺesným úradom Čadca,
katastľálnym odboľom na LV ě. 4289 a zavazuje sa ho previest' na kupujúceho.

Na základe tejto zmluvy Predávajúcĺ v rade2 odpľedáva kupujúcemu do jeho výlučného
vlastníctva svoj spoluvlastnícky podĺel zapísaný pod B} v podiele 17t48, ktoľý činí
výmeľu 88,19 m2 zpozemku paľcely C-KN č. 54OlI3 - druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 249 mŻ, ktorá je vytvorená z parcely E-KN č,. 724 _ druh pozemku :oTá pôda o výmere 249 m2. v katastrálnom uzemí Turzovka, vedénej v katastľi
nehnuteľnosti okĺesným úľadom Čadca, katastrálnym odboľom na LV č,. 4324 i zavázuje sa
ho pĺeviest'na kupujúceho. Pľedávajúci v ľade 2 odpľedáva kupujúcemu do jeho výlučného
vlastnĺctva svoj spoluvlastnícky podiel zapísaný pod B2 v podiele 151/480, ktoľý činí
vymeľu 67,64 m2 zpozemku parcely C-KN č,. 540110 - druh pozemku: zastavané plochy
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a nádvoria o výmere 2I5 m2, ktoľá je vývorená zparcely E-KN č,. 716 - druh pozemku
;ztlhtada výmere 48 m2, ako diel 1 o výmeľe 48 m2 azparcely EKN č. 7l7- druhpozemku:
zastavané plochy a nádvoria o výmeľe 232 mŻ ako diel 2 o výmere 167 mŻ v katastrálnom
ilzemí Turzovka, vedenej v katastri nehnuteľnosti okĺesným úľadom Čadca, katastrálnym
odborom na LV č,. 4289 a zaväzuje sa ho previesť na kupujúceho.

5. Na základe tejto zmluvy Predávajúci v rade 3 odpľedáva kupujúcemu do jeho qýlučného
vlastníctva svoj spoluvlastnícky podiel zapísaný pod 83 v podiele 17l48, ktory činí 88'19
m2 zpozemku parcely C-KN ě. 540113 - dľuh pozemku: zastavané plochy anádvoria
o výmeľe 249 m2, ktorá je vývorená z parcely E-KN ě. 724 - dľuh pozemku :

omá pôda o výmeľe 249 fr2, v katastrálnom 'űzemi Turzovka, vedenej v katastľi
nehnuteľnosti okĺesným úradom Čadca, katastľálnym odboľom na LV č,. 4324 a zaväzuje sa
ho previesť na kupujúceho. Predávajúci v rade 3 odpredáva kupujúcemu do jeho výlučného
vlastníctva svoj spoluvlastnícky podiel zapísaný pod 83 v podiele 1991480 a pod B4
vpodiele 55/480, ktoľé činia 113,78 m2 zpozemku parcely C-KN č.540/10 - druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 2I5 m2, ktorá je vývorená zparcely E-KN
č,.716 _ druh pozemku :ztłlrada qýmere 48 m2, ako diel 1 o qýmeľe 48 m2 a z paľcely EKN
č,.717- đruh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 m2 ako diel 2 o ýmere 167
m2 v katastrálnom území Tuľzovka, vedenej v katastri nehnuteľnosti okľesným úradom
Čadca, katastrálnym odborom na LV č,.4289 azaväzuje sa ho pľeviesť na kupujúceho.

6. Kupujúci od Predávajúceho v rade 1 odkupuje do výlučného vlastníctva jeho
spoluvlastnícky podiel zapísaný pod B1 v podiele 4148 a spoluvlastnícky podiel zapísaný
pod 84 v podiele l0l48, ktoré činia qýmeru 72,62 m2 zpozemku paľcely C-KN č.

540113 - dľuh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2, ktoľá je vytvoľená
zparcely E-KN č,.724 _ druh pozemku : orná pôda o výmere 249 m2, v katastrálnom území
Tuľzovka, vedenej v katastľi nehnutęľnosti okľesným úradom Čadca, katastrálnym odborom
na LV č'. 4324 a zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu V rade l dohodnutú kúpnu cenu podľa
č1. IV tejto zmluvy riadne a včas a plniť ďalšie povinnosti v zmluve uvedené.
Kupujűci od Pľedávajrĺceho v ľade 1 odkupuje do výluěného vlastníctva jeho
spoluvlastnícky podĺel zapísaný pod 81 v podĺele 5ĺ32, ktoý činí výmeľu 33,59 m2
z pozemku paľcely C-KN č). 540/10 - dľuh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmeľe
275m2,ktorájevytvoľená zparcely E-KN č,.716 _dľuhpozemku:zźůvada výmere 48m2,
ako diel 1 o výmeľe 48 m2 azparcely EKN č. 717- druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmeľe 232 mŻ ako diel 2 o výmeľe 167 m2 v katastrálnom území Turzovka'
vedenej v katastri nehnuteľnosti okľesným úľadom Čadca, katastľálnym odboľom na LV č.

4289 azavazuje sa zap|atiť pľedávajúcemu vrade 1 dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. IV
tejto zmluvy ľiadne a včas a plniť ďalšie povinnosti v zmluve.

7. Kupujrici od Predávajúceho v ľade 2 odkupuje do výlučného vlastníctva jeho
spoluvlastnícky podiel zapísaný pod 82 v podiele 17148, ktory činí výmeľu 88,19 m2
zpozemku parcely C-KN č,. 540lI3 - druh pozemku: zastavané plochy anádvoria o výmere
249 m2, ktorá je vytvorená z parcely E-KN č,. 724 - druh pozemku : oľná pôda o výmere 249
ffi2, V katastrálnom území Turzovka' vedenej v katastri nehnutel'nosti okĺesným úradom Čadca,
katastrálnym odborom na LV č. 4324 azavazuje sa zaplatit' predávajúcemu v rade 1

dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. IV tejto zmluvy riađne a včas a plniť d'alšie povinnosti
v zmluve uvedené.
Kupujúci od Predávajúceho v rade 2 odkupuje do výlučného vlastníctva jeho
spoluvlastnícky podĺel zapísaný pod 82 vpodiele 151/480, ktory činí výmeru 67,64 m2
zpozemku paľcely C-KN č. 540/10 - đruh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 215
m2, ktorá je vývorená zparce|y E-KN ě. 716 - dľuh pozemku :záItada qýmeľe 48 m2, ako
diel 1 ovýmeľe 48 m2 azparcely EKN č. 7I7- druh pozemku: zastavané plochy anádvoľia
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o výmere 232 m2 ako diel 2 o výmere 16] m2 v katastrálnom území Turzovka, vedenej
v katastri nehnuteľnosti okľesným úľadom Čadca, katastľálnym odborom na LV č,. 4289
azaväzuje sa zap|atiť predávajúcemu v rade 1 dohodnutú kúpnu cenu podľa č1. IV tejto
zmluvy riadne a včas a plniť ďalšie povinnosti v zmluve uvedené

8. Kupujúci od Predávajrĺceho v ľade 3 odkupuje do výlučného vlastníctva jeho
spoluvlastnícky podiel zapísaný pod 83 v podiele 17l48, ktoľý činí qýmeľu 88,19m2
zpozemku paľcely C-KN č,' 540ll3 _ druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere
249 m2, ktoľá je vytvorená zparcely E-KN č,. 724 _ druh pozemku : orná pôda o výmere 249
fr2,Y katastrálnoműzemí Turzovka, vedenej v katastľi nehnutel'nosti okľesným úradom Čadca,
katastrálnym odborom na LV č. 4324 azaväzuje sa zaplatit' predávajúcemu vrade l
dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. IV tejto zmluvy riadne a včas a plniť d'alšie povinnosti
v zmluve uvedené.
Kupujúci od Pľedávajúceho v rade 3 odkupuje đo qýlučného vlastníctva jeho
spoluvlastnícky podiel zapísaný pod bod 83 v podiele 199/480 a pod 84 v podiele 55/480,
ktoré činia 113,78 m2 z pozemku parcely C-KN č,. 540l1r0 - druh pozemku: zastavané plochy
anádvoria ovýmeľe 215 m2, ktoľá je vývorená zparce|y E-KN č,.716 - druh pozemku
:záhrađa výmeľe 48 m2, ako điel l o výmere 48 m2 azparcely EKN č. 7I7- druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria o výmere 232 m2 ako diel 2 o výmerę 167 m2 v katastrálnom
llzemí Tuľzovka, vedenej v katastri nehnuteľnosti okľesným úradom Čadca, katastľálnym
odborom na LV č.4289 azavazuje sa zaplatiť predávajúcemu v rade 1 dohodnutú kúpnu cenu
podl'a č1. IV tejto zmluvy riadne a včas a plniť ďalšie povinnosti v zmluve uvedené.

CI. IV
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Zmluvné stľany sa dohodli, Že kri p n a c e n a pozemku C-KN č. 540lI3 _ druh
pozemku : zastavané plochy a nádvoria o výmeľe 249 m2 a C-KN č,. 540110 _ druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria o qýmere 2l5 mzje stanovená vo výške: 5 EUfum2:

- pre Pľedávajúceho v rade 1 za predmet tejto zmluvy uvedený v čl. III, bod č. 3
kúpna cena predstavuje sumu vo výške celkom: 531'05 EUR' slovom: päťstotridsatJeden
euľ a päť centov,

- pľe Predávajúceho v rad,e 2 za pređmet tejto zmluvy uvedený v čl. III, bod č. 4
kúpna cena pľedstavuje sumu vo vyške celkom: 779rl,5 EUR, slovom:
sedemstosedemdesiatdeväť euľ a pätnásť centov,

- pľe Predávajriceho v rade 3 za predmet tejto zmluvy uvedený v čl. ilI, bod č. 5
kúpna cena predstavuje sumu vo výške celkom: 1009185 EUR, slovom: tisícdeväť eur
a osemdesiatpäť centov.

2. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán.

3' Kupujúci na vlastné náklađy zabezpeči| vypracovanie geometrického plánu č,.49l2o17.
Kupujúci hľadí vplnej výške náklađy spojené sprevodom nehnuteľnosti: náklady Za
vypľacovanie znaleckého posudku, geometľického plánu a poplatky spojené s vkladom do
katastra nehnuteľností.

5

ĺ9
ia

ri

a

ét

€Đ



4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu v ľade 1 uhľadiť kúpnu cenu v sume 53l,05 EUR na
účet pľedávajúceho najneskôr do l4 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy

5. Kupujúci je povinný Pređávajúcemu v rade 2 uhľadiť kúpnu cenu v sume 779,15 EUR na
účet predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy .

6. Kupujúci je povinný Predávajúcemu v rade 3 uhľadiť kúpnu cenu v sume 1009,85 EUR na
účetpredávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa podpísaniakúpnej zmluvy.

7. Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie deň pripísania kúpnej ceny na bankoqý účet
pľedávajúceho.

čl. v
Technický stav predmetu pľevodu

1. Kupujúci sa so stavom nehnuteľnosti oboznámil obhliadkou na mieste, jej stav mu
je dobre zntlmy, preberajú ju v stave v akom sa nachádza ku dňu podpísania tejto zmluvy,
všetky náleŽitosti sú mu jasné a uľčité a nemá žiadne qýhrady ani pripomienky.

2. Predávajúci vrade 1' vrade 2 av rade 3 ručia za vlastníctvo prevádzanej nehnutel'nosti
a kupujúci prehlasuje, Že jej stav dobre poznáz obhliadky na mieste samom a že tuto
v Stave, v akom sa nachádza ku dňu vyhotovenia tejto kúpnej zmluvy, od predávajúcich
v rade 1, v rade 2 av rade 3 odkupuje.

3. Prevádzaná nehnuteľnosť je vo qýlučnom spoluvlastníctve predávajúcich v rade I, v rade 2
avrade 3. Výpis zlistu vlastníctva vdeň podpisu tejto zmluvy zodpovedá úplne apodl'a
skutočnosti aktuálnemu stavu právnych v ď ahov k prev ádzanej nehnuteľnosti'

cl. vr
Pľáva, povinnosti a vyhlásenia zmluvných stľán

1. Predávajúci vrade l, vrade 2 avrade 3 vyhlasujú apodpisom tejto zmluvy potvrdzujú, Že
na predmete prevodu neviaznu žiadne ťarchy a bľemená. Bremenami v zmysle tejto zmluvy
su zá|ožné prźxa a iné práva zodpovedajúce vecným bremenám, vrátane takých pľáv, pre
vznik kto4ých nie je potrebný vklad do katastra nehnuteľností, ato aj vrátane obligatórnych
práv tľetích osôb, ktoré existujú v súvislosti s nehnuteľnosťou a to nájomné práva, opčné
práva alebo právazo zmltx o budúcich zm|uvźrch, pľedkupné práva, ktoré boli zriađené alebo
vznikli pred povolením vkladu vlastníckeho pľáva kupujúceho k pľevádzanej nehnutelhosti
do katastľa nehnuteľnosti, alebo ktoré môžu neskôľ vzniknúť konaním predávajúcich v rade
l, vrade 2 av rade 3 pred týmto vkladom, ateda kupujúci nadobudne vlastnícke právo
nezaťažené.

2. Kupujúci beľie na vedomie, že vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti nadobudne aŽ
vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, kÍorá je vedená okľesným úradom
Čadca, katastľálnym odborom, Pľe kat. územie Tuľzovka. Kupujúci beľie na vedomie
poŽiadavku p. Comorka a zabezpečí trvalú pľiechodnosť komunikácie k RD č. p. 261.

GS)

ę

6



l1ą

na

R. na

u

)

4.

5

Po vklade vlastníckeho pľáva v pľospech kupujúceho bude ako vlastník predmetnej

nehnutel'nosti oprávnený túto užívat' a súčasne povinný platiť dane a znášať všetky

povinnosti s vlastníckym pľávom súvisiace'

Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho pĺáva do katastľa

nehnutel'ností pľedloŽí kupujúci bezodkladne po vyplatení kúpnej ceny predávajúcim v ľade

l,v rade 2 av rade 3.

Predávajúci vľade 1, vrade 2,v rade3 týmto sp l n o m o c ňuj ú kupujúceho
k samostatnému podaniu návľhu na vklad na okľesný úľad Čadca, katastrálny odbor.
Zároveřl ho splnomocňujú k oprave prípadných zrejmých chýb' kpreviazaniu zmlúv
a všetkých príloh do uceleného dokumentu, k pľelepeniu i k podpisu za pľedávajúceho
v ľade 1, v rade 2, v rade 3.

6. Kupujúci sazavđzuje' Že bude zntšať všetky náklady spojené s pľevodom nehnuteľnosti
/overovanie, spľávne poplatky /.

čl. vll
odstúpenie od zmluvy

1. Pľedávajúci v ľade 1. v rade 2, v rade 3 sú oprávnení od zmluvy odstúpiť v prípade, ak
kupujúci nezaplaÍí kúpnu cenuza predmet tejto zmluvy riadne a včas.

Pľe vylúčenie akýchkoľvek pochybností, predávajúci v ľade 1, v rade 2, v rade 3 sú
opľávnení od zmluvy odstúpiť v celom rozsahu.

3. Po odstúpení od tejto zmluvy sú zmluvné stľany povinné vrátiť si vzájomné plnenia v
lehote siedmich pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia od tejto zmluvy.

4. odstúpenie od zmluvy musí bý'uskutočnené v písomnej forme a musí bý'doručené
dľuhej zmluvnej strane. odstupujúca strana je povinná nahľadit' druhej zmluvnej stľane
náklady, ktoré boli vynaloŽené na znebezpečenie pođkladov k uzavretiu tejto zmluvy. Za
pľedpokladu, žę pľe vykonanie zápisu Zmeny práva k nehnutel'nosti v katastri
nehnuteľností to bude potľebné' zmluvné strany sa zaväzuju uzavľieť dohodu o
odstúpení s úradne oveľenými podpismi tak, aby tak;ito doklad bol právne spôsobilý
na vykonanie takej zmeny v katastľi nehnutel'ností, a to v lehote siedmich pracovných dní
odo dňa doľučenia oznámenia o odstúpení dľuhej zmluvnej stľane' ak nebude
zmluvnými stranami dohodnuté inak.

odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od tejto zmluvy druhej Zmluvnej stľane. odstúpením od zmluvy sa táto zm|uva od počiatku
zľušuje.

Čl. vrrI
Spoločné ustanovenia

1. odkúpenie nehnuteľnosti definovanej č1. III tejto zmluvy schválilo Mestské zastupitel'stvo
v Tuľzovke uznesením č. 39 _ 2812 - 2018 a uznesením č,.40 _2812 - 2018 na zasadnutí dňa
28.02.Ż018 v prospech kupujúceho v súlade so Zćtk. č,' 13811991 Zb. o majetku obci v zneni
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neskoľších predpisov, za účelom uspoľiadania vlastníckych vzt'ahov k pozemkom, ktoré sa
nachádzaju pod jedinou prístupovou komunikáciou k nehnuteľnostiam( staľá trŽnica).

Prevod predmetu kúpy podľa tejto zmluvy je v súlade so Zásad,ami hospodáľenia
s majetkom mesta Turzovka a platnou legislatívou SR o nakladaní s nrajetkom obce.

CI. IX
Záverečné ustanovenia

Zmluvné stľany Sa dohodli, že v prípade, ak bude potľebné túto zmluvu doplniť
podl'a poŽiadaviek okĺesného úľadu Čadca, katastrálneho odboru pri prerušení
katastľálneho konania. poskytnú si potrebnú súčinnost'a uľobia takbez zbytočného
odkladu.

2 Táto zmluvamőŽe byt'menená alebo doplnená výlučne formou písomných a očíslovaných
dodatkov, ktoré budú tvorit' neoddeliteľnú súčast' zmluvy.

3. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa $ 5a zákon a ě. 2I1120OO Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších
predpisov.

4. Vzmysle$llzákonač,.12212013Z.z.o ochrane osobných ridajov a o Zmeneadoplnení
niektoľých zákonov v zneni neskorších predpisov, predávajúci v rade 1' v ľade 2 av ĺade
3 podpisom tejto zmluvy dáva svoj súhlas So spľacovaním osobných údajov uvedených
v tejto zmluve, pľe potreby rea|izácie účelu tejto zmluvy.

Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnost'
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka, v
súlade so zákonom č.40l1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších pľedpisov, ktoľým
sa menia a dopĺĺajĺ niektoľé zákony.

Zm|uvné stľany čestne prehlasujú' Že sú sposobilé na právne úkony, zmluva bola urobená
slobodne aváŽne, nie v tiesni , pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu v plnom ľozsahu poľozumeli a na znak súhlasu
ju vlastnoľučne podpísali.

8. Neoddelitel'nou súčasťou teito zmluvv sú orílohv
Uznesenie č. 40 _ 28/2 * 2a18 MsZ v Turzovke zo dňa 28.02.2018

Uznesenie č. 39- 28/2- 2018 MsZ v Turzovke zo dňa 28.02.2018
Výpis z listu vlastníctva č. 4324, č. 4289 vy\orený cez katastrálny portál zo dňa ]2.09.20]8
Infoľmatĺvna kópia Z mapy yytvorená cez katąstľálny portál zo dňa 12.09.20] 8

6.

7 c.
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V Turzovke, dňa..



Kupujúci:
JUDr. Ľubomíľ Golis
Pľimátor mesta Turzovka

V rr/ď

...., dňa .& ..,.?..b./8

ĺ)c/U //'dňa /T

Pľedávajúci v rade 1:

Helena Ďurišová

v ...1/. l.?.(: /.(. .ę . . . ... .. .' aĺu . {. ! ľ.,.Q.Í-.k.(L . . . .

Predávaiúci v rade 2:
Soňa Sobčáková

H/ŕr,łz
Ją'"

Pľedávajúci v rade 3:
Jozef Comorek
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5,A:/=*l#".;
Overenie podpisu

Overenie podpisu

Overenie podpisu
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UZNESENIE č.: 39 _ 28/2 - 2018

MESTSKÉ ZASTUPITEIjSTVo V TURZoVKE

N sCHvAĽUJE

r -,' ,",J
'/

ł'J'(

í ,,'

Novovývoľený pozemok, s parcelným číslom cKN ě. 540/lO _ druh pozenrku: Zastavané plochy
a nádvoľia o výmere 2l5 m2, odčIenený z parcely EKN č. 7 l6 - dľuh jozemku: Záhradao výmeľô
48 m2 ako diel l ovýmere 48 mŻ azparcely EKN č. 7l7 _ druh pozernku: zastavallé p1ochy
a nádvoria o výmere 232 m2 ako diel 2 o výmeĺe 16'1 m2, v katastrátnoin území Tuľzovka, kioré sŕr
zapísané na liste vlastnícťva č,. 4289, vedený okresným úradom Čadca' pľe okres Čadca, obec
Tuľzovka, katastrálne územie Turzovka, a to od podielových spoluvlastníkov:

ąod.Bl vpodiele 5/32,t.j. celkom 33,59 m2: od p. Heleny Ďurišovej, Janka Král'a Ż59219,02Ż0l
Cadca,

ę

Ł?.q 
82 vpodiele l5l/480, tj' celkonl 67,64 ln2: od p. Soni Sobčákovej, Bajzová24Ż0135,0l0 0l

Zilina,

- pod 83 v podiele 199/480, tj. celkom 89,14 m2: od Jozefa Colnoreka, Stľecl26I,023 54 Tuľzovka

' pod 84 v podiele 55/480, t' j. celkom 24,64 ľlŻ: oclJozefa Comoreka, Stľed 26l,o23 54Tuľzovka

Výkup pozenlkov sa pľedkladá z dôvodu usporiadania vlastníckych vzt'allov k pozemkotn, ktoľé sa
nachádzajú pod jedinou pľístupovou komunikáciou k nehnutel'noštiam (stará tľž;ica)' Kúpna cena za
vykupované novovytvorené paľcely celkom o výmere :215 m2 je stanoveIlá dohodou znlluvných stľán
v sulne: 5 EUR za l m2, čo predstavuje za výmeľu 2l5lnŻ surnu l075,00 EUR.
bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupítel'stva v Tuľzovke: l3
Prítomnĺ na hlasovaní: l3
Hlasovanie ZA: l3, MUDr' Vieľa Bęlková, Mgľ. Rastislav Bakajsa, JUDr. Martin Biľka, JUDľ. Radoslav HruŠka,

Maľíán Chudej, Ladislav Kaduľa, Mgr. Kamil Kobolka, Mgr. Štefan Kompánek, Ing. Jana Majtánová,
Ing. Martin Mravec, PaedDr. Eleonóra Nekorancová, Miroslav Rejda, Ladislau Śteňigeľ

Hlasovanie PROTI: 0
ZDPŽ^L sa hlasovania: 0
NEHLASOVAL: O

P
omĺr GOLISJUDľ.

/ł
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tJzNEsBNIE č.: 40 _ z8ĺ2 - 20t8

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE
i ,i.'.,,1,''

,tl.i ,'.i,!.t t,, , ,, .,:,.t :,,, ,,,t ,i, :., i,' ./

/lll"-,*-(,,N sCHvAĽUJE
odkúpenie pozemkov, a to parciel vytvorených geoInetľickým plánom č,. b-4g/z}l7 vyhotovenýnr dňa
17.l0.20l7 spoločnost'ou GEODEZIA ČADCA s.r.o, Ing. Janou Fuljerovotl, Vyšný koIiiec Żt6,0z3 54
Turzovka, úradne overeného okresným úradom Čadca, katastľálnym odboroĺn, íng. Teréziou Targošovou
dňa l5. l l.20l7 pod č. l4Ż5/2017, a to nasledovne:

_ Novovytvorený pozemok, s paľcelným číslom cKN č. 540/13 - drulr pozemku: zastavallé plochy
anádvoria oýmere 249 mŻ, odčlenený zparcely EKN ě. 724 _ druh pozemku : orná pôda
ovýmeľe 249 m2 ako diel 5 ovýmere 249 m2, vkatastrálnom území Turzovka, ktoré sú zapĺsané
na liste vlastníctva č,. 4324, vedený okresným úradom Čadca, pre okres Čadca' obec Turzovka,
katastrálne územie Turzovka, a to od podielových spoluvtastníkov:

_ pod Bl v podieĺe 4148,tj. celkom Ż0,'I6 rnŁ: od p' Heleny Ďurišovej, Janka Král'a Ż5g2/g,02Ż ol
Čadca,

- Pod 82 vpodiele l7l48,tj. celkom 88,19 m2: od p. Soni Sobčákovej, BajzováŻ4Ż0/35,0l0 0l
Zilina,

- pod 83 v podiele 17/48,tj. celkom 88,19 m2:od p. Jozefa Comoreka, Stred 261 ,023 54 Turzovka

_ pod 84 v podiele l0i48, t. j' celkom 5 l,86 nr2:od p. Heleny Ďuľišovej, Janka Král'a 25g2ig, 022 0l
Cadca,

Výkup pozenlkov sa predkladá z dôvodu usporiadania vlastníckych vzťallov k pozemkom, ktoré sa
nachádzajú pod jedinou prístupovou komunikáciou k nehnutel'nostiam (stará trŽnica). Kúpna cena zA
vykupované novovytvorené parcely celkom o výmeľe :249 m2je stanovená doltodou zmluvných strán
v sume: 5 EUR za I mŻ, čo predstavujezzvýmeru249 n2 sumu 1245,00 EUR.
bez pľipomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupítel'stva v Turzovke: l3
Prítomní na hlasovaní: l3
Hlasovanie ZA; l3, MUDr. Viera Belková, Mgr. Rastislav Bakajsa, JUDr. Martín Birka, JUDľ. Radoslav Hruška,

Marián Chudej, Ladislav Kadura, Mgr. Kamil Kobolka, Mgr' Štefan Kompánek, lng. Jana Majtánová,
Ing. Martin Mravec, PaedDr. Eleonóra Nekorancová, Miľoslav Rejda, Ladislav Šteiniger

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŽ^L sa hlasovania: 0
NEHLASOVAL: O

JUDľ. ľ GOLIS

bka76358
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

výpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTí
Vyrtvorené cez katastrálny portál

61res: čadca
oNEC; TURZOVKE Dátum vyhotovenia 12.09.2018

08:09:59|ne územie: Turzovka Čas nta:

yýpls z LlsTU vLAsTNĺcľvł e. 4324
tnsŤ n: MAJETK)VÁ PaD9TATA

PARCELY registra "c" evidované na katastrálnej mape

Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ.p' Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
249 Zaslavané plochy a 18 '|

nádvoria
Legenda:
Spisob využÍvania pozemku:

18 - Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územĺ obce

PARCELY reglstra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Pôvodné k.ú' Počet ě' Uo

Parcelné číslo
5401 13

0

Umiest
pozemku

I724 21 orná pôda

Legenda:
Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

cnsřs; vLAsTNĺClA tNÉ 2PRÁVNENÉ osoBy
Por. čislo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čísto (tco) a spoluvlastnícky podiet

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
1 Ďurišová Helena r. Comorková, Janka Kĺá|'a2592l9, čadca, Psc o22 01, 4 / 48

SR
Dátum narodenia : '14.04'1947

Titul nadobudnutia osvedčenie o dediěstve 7D 55l2oo9-22- 356/2009
Titul nadobudnutia PKV 2373

Účastník právneho vzťahu: VIastník
2 Sobčáková Soňa r. Gavorová, Bajzová 242ot35, Žilina, sR 'l7 / 48

Dátum narodenia : 03.08.'1937

Titul nadobudnutia D 47160
Ziadosť o doplnenie chýbajúcich údajov -77212009

Titul nadobudnutia PKV 2373

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
3 Comorek Jozef r. Comorek, Stred 261, Turzovka, PsČ 02354, sR 'l7 / 48

Dátum narodenia : 02.'10.í949

Titul nadobudnutia osvedčenie o dedičstve 7Đ 5412009-20 - 335/2009

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
4 Ďurišová Helena r. Gomorková, Janka Rtál'a2592t9, čadca, Psč o22 oí, 10 / 48

SR
Dátum narodenia: 14'04'1947

Titul nadobudnutia osvedčenie o dedičstve 7D 56/2006-ĺ4 -37012009

cnsř c: Ťnp'cuv
Bez zápisu.

lnformatívny qýpis 1t2 Údaje platné k: í 1.09.2018 í 8:00
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Stovenskej repubtiky

tľýpls z KATASTRA NEHNUTEĽNoSTĺ
okres: Čadca Vytvorené cez katastrátny portál

obec: TURZOVKA Dátum vyhotovenia 12.og.2o18
Katastrálne územie: Turzovka Čas vyhotovenia: 08:30:14

yýpls z LlsTU VLAsTNícľvn e. 4289
cnsŤ n: MAJETK)VÁ P)D9TATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. l]miest' pozemku Právny vzťah Druh ch.n'
5401 10 215 Zastavané ptochy a ,|8 '|

nádvoria
Legenda:
Spisob využívanĺa pozemku :

18 - Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územĺ obce

Parcelné číslo

642
716
717

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Výmera v m2 Druh pozemku Pôvodné k.ú' Počet č' l]o

89 Trvalé trávne porasty
2 Záhrady

65 Zastavané plochy a nádvoria

0
0
0

Umiest
pozemku

1

1

1

Legenda:
Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územĺ obce

cĺsřa: VLA9TNĺ?I A tNÉ )PRÁVNENÉ osoBy
Por' číslo Priezvisko, meno (názov), ydné priezvisko, dátum narodenia, rodné čísto (Čq a Spoluvlastnícky podiel

ĺnĺesÍo trllalého pobýu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
'| Ďurišová Helena ľ. Comorková, Janka Král'a2592t9,čadca, Psč o22 0í, 5 / 32

SR
Dátum narodenia : ,14'04.1947

Titul nadobudnutia osvedčenie o dedičstve 7D 55t2oog-22- 356/2009
Titul nadobudnutia PRV 237'1,37
Titul nadobudnutia Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastnictvaY4527l15 zo dňa

13.01.2016 - 32t16
Účastník právneho vzťahu: Vlastník

2 Sobčáková Soňa r. Gavorová, Bajzová 242ot35,Žilina, SR 151 / 48o
Dátum narodenia: 03.08.í937

Titul nadobudnutia D 47160
Ziadosť o doplnenie chýbajúcich údajov -772t2oo9

Titul nadobudnutia Pl{ll 2371,37

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
3 Comorek Jozef r. Comorek, Stred 261, Turzovka, pSC 02354, SR 1gg / 4gO

Dátum narodenia : 02.10.,l949
Titul nadobudnutia osvedčenie o dedičstve 7Đ 54l2oog-2o.335/2oo9
Účastník právneho vzťahu: Vlastník

4 Comorek Jozef r. Comorek, Stred 261, Turzovka, pSC 02354, SR SS / 4gO
Dátum narodenia : 02.10.,t949

Titul nadobudnutia osvedčenie o dedičstve 7D 56/2oo6-.t4 -37o/2oo9
Titul nadobudnutia Dohoda o zrušení a vysporĺadaní podielového spoluvlastnícÍvaV4527t15zo dňa

13.01.2016 - 32t16

Ľ_

lnformatívny qýpis 1t2 Údaje platné k: í í.09.2018 í8:00



Úrad geodézie, kartograÍie a katastra Slovenskej republiky
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Okres: Cadca
ObEC: TURZOVKA
Katastrálne územie: Turzovka
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