
KUPNA ZMLUVA
čl. l.

Zmluvné strany

Kupujúcl :

Obec: Mesto Turzovka
Sídlo: o23 54 Tuzovka, Stred č.178, Slovenská republika
lČo : 00314331 DlĆ:2O2o553315
Zastúpený: JUDr. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta Turzovka
oprávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta Turzovka
oprávnený rokovat' vo veciach predmetu zmluvy:

lng. Anna Šobichová, referent úseku r4ýstavby a rozvoja
mesta

Telefo n ický kontakt: o41 l 4209342, e-mail: da ri na. sobichova@tu rzovka. sk
Adresa doručovania: Mesto Turzovka, Stred 178, o23 54 Turzovka
Bankové spojenie: PR|MA BANKA sLoVENSKo, a. s
Císlo účtu: 020461700215600
IBAN: SK50 5600 0000 000204617002
Mesto nie je platcom DPH.
(ďalej len,,kupuj(lci")

a

Predávajúciv rade
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
C.OP:

Bonec Milan r. Bonec
nar.10.04.1 960, rod. č. 60-04-10/9691 ,

býom o23 54 Tuzovka, Turkov č' 63, sR,
EA 778093

(d'al ej l e n,,p red áv aj Ĺl c ľ )
ct. !t.

Všeobecné ustanovenia
V katastrálnom územíTurkov, obec Turzovka je na Liste vlastníctva ć' 1443
evidovaný vlastník:
pod B.'1. Bonec Milan r. Bonec, v podiele 111 na parcele:
c KN ć' 49112-záhrady o uýmere 12m2,
c KN ć' 47412 _ trvalé trávnaté porasty o uýmere 23 m2,
c KN ć.47413 - trvalé trávnaté porasty o ýmere 3 m2,
c KN ć,' 47414 - trvalé trávnaté porasty o uýmere 3 m2,
na základe osvedčenia vyhlásenia o vydżaní č. NZ 32159/08- 69/08 a na základe
Žiadosti o zápis a zákres GP č.20lb-2017.
V katastrálnom Území Turkov, obec Turzovka je na Liste vlastníctva č,. 1334
evidovaný vlastník:
pod B.2. Bonec Milan r. Bonec, v podiele 113 na parcele:
c KN č,. 47314- zastavané plochy a nádvoria o uýmere 452 m2,
Na základe Uznesenia 5D 114212016, Dnot. 26712016-43117.

ct. ilt.
Predmet zmluvy

Na základe tejto zmluvy predávajúci Bonec Milan, r. Bonec odpredáva kupujúcemu,
Mesto Turzovka spoluvlastnícky podiel 1ĺ1 dojeho ýlučného vlastníctva
v katastrálnom území Turkov:
- pozemok, parcelu c KN ć,.47 4l2 _ trvalé trávnaté porasty o výmere 23 m2, pričom
výmera predávaného podielu je 23 m2,
- pozemok, parcelu c KN č' 474ĺ3 _ trvalé trávnaté porasty o ýmere 3 m, pričom
výmera predávaného podielu je 3 m2, -l-
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đo

- pozemok, parcelu c KN č. 47414 - trvalé trávnaté porasty o r4ýmere 3 m2, pričom
výmera predávaného podielu je 3 m2,
- pozemok, parcela c KN č. 49112 _ záhrada o výmere 12 m2, pričom ýmera
predávaného podielu je 12 m2.
Na základe tejto zmluvy predávajúci Bonec Milan, r. Bonec odpredáva kupujÚcemu,
Mesto Turzovka spoluvlastnícky podiel 1/3 do jeho ýlučného vlastníctva
v katastrálnom území Turkov:
- pozemok, parcelu c KN č.47314 _ zastavané plochy a nádvoria o uýmere 452 m2,
pričom uýmera predávaného podielu je 150'67 m2.

Mesto Turzovka, zastúpené primátorom JUDr. Ľubomírom Golisom, kupuje
nehnutel'nost'opĺsanú v čl. !l. tejto zmluvy od Bonca Milana r. Bonec azároveň
prehlasuje, Že pozná stav kupovanej nehnutel'nosti'

ct. tv.
Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpna cena je stanovená dohodou a predstavuje sumu spolu 1,OO€,slovom:
jednoeuro za všetky nehnutel'ností a bola schválená Mestským zastupitel'stvom, dňa
08.03.2018 uznesením pod číslom ć' 21-2812-2018.
Kupujúci hradív plnej uýške poplatok spojený s prevodom vlastníctva nehnutel'nosti a
jej vkladom do katastra nehnutel'ností.
Kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť kÚpnu cenu pozemkov uvedených v čl.
lll. tejto zmluvy, Vsume 1,00€ poštovou poukážkou najneskôr do 21 dní odo dňa
doručenia Rozhodnutia o povolení vkladu okresným úradom v Čadci, katastrálnym
odborom

ct. v.
Technický stav predmetu prevodu

Kupujúci sa so stavom nehnutel'nostĺ oboznámil obhliadkou na mieste samom, ich
stav mu je dobre známy, preberá ju v stave v akom sa nachádza ku dňu podpísania
tejto zmluvy, všetky náleŽitosti sú mu jasné a určité a nemá Žiadne výhrady ani
pripomienky.
Predávajúci Bonec Milan r. Bonec prehlasuje, žena odpredávaných
nehnutel'nostiach neviaznu Žiadne ťarchy a prevod nie je obmedzený.

ct. vt.
Práva, povinnosti a vyh!ásenia zmluvných strán

Predávajúci Bobec Milan r. Bonec vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Že na
predmete prevodu neviaznu Žiadne ťarchy a bremená. Bremenami v zmysle tejto
zmluvy sú záloŽné práva a iné práva zodpovedajúce vecným bremenám, vrátane
takých práv, pre vznik ktoých nie je potrebný vklad do katastra nehnutel'ností, a to aj
vrátane obligatórnych práv tretích osôb, ktoré existujú v sÚvislosti s nehnutel'nost'ou
a to nájomné práva, opčné práva alebo práva zo zmlúv o budúcich zmluvách,
predkupné práva, ktoré boli zriadené alebo vznikli pred povolením vkladu vlastníckeho
práva kupujúceho k prevádzanej nehnutel'nosti do katastra nehnutel'nosti, alebo ktoré
môŽu neskôr vzniknúť konaním predávajúceho, pred týmto vkladom, a teda kupujúci
nadobudne vlastnícke právo nezatažené'
Kupujúci berie na vedomie, Že vlastnícke právo k predmetnej nehnutel'nosti
nadobudne aŽ vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnutel'nosti, ktorá je vedená
okresným Úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre kat. územie Turkov.
Po vklade vlastníckeho práva v prospech kupujúceho bude ako vlastník predmetných
nehnutel'nosti oprávnený tieto uŽívat a súčasne povinný platit' dane a znášať všetky
povinnosti s vlastníckym právom sÚvisiace.
Zmluvné strany sa dohodli, Že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnutel'ností predloŽí kupujúci bezod klad ne.
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Predávajúci týmto s p l n o m o c ň u j e kupujÚceho k samostatnému podaniu
návrhu na vklad na okresný úrad Čadca, katastrálny odbor.
Zároveřl ho splnomocňujú k oprave prípadných zrejmých chýb, vykonaniu oprav
v zmluve pri prerušenĺ vkladového konania, doplneniu podkladov na Žĺadost'
katastrálneho úradu, k previazaniu zmlúv a všetkých príloh do uceleného dokumentu,
k prelepeniu i k podpisu za predávajúceho.

čl. vll.
odstúpenie od zmluvy

Predávajúci Bonec Milan r. Bonec je oprávnený od zmluvy odstÚpit'v
prípade, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu za predmet tejto zmluvy riadne a včas.
Pre vylÚčenie akýchkol'vek pochybností, predávajúca je oprávnená od zmluvy
odstúpit' v celom rozsahu.
Po odstÚpení od tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vrátit'si vzájomné
plnenia v lehote siedmĺch pracovných dníodo dňa účinnosti odstúpenia od tejto
zmluvy.
odstúpenie od zmluvy musí bý'uskutočnené v písomnej forme a musí byt'
doručené druhej zmluvnej strane. odstupujúca strana je povinná nahradiť druhej
zmluvnej strane náklady, ktoré boli vynaloŽené na znebezpečenie podkladov
k uzavretiu tejto zmluvy. Za predpokladu, Že pre vykonanie zápisu zmeny práva
k nehnutel'nosti v katastri nehnutel'ností to bude potrebné, zmluvné strany sa
zaväzujlj uzavrieť dohodu o odstúpení s úradne overenými podpismi tak, aby
takýto doklad bol právne spôsobilý na vykonanie takej zmeny v katastri
nehnutel'ností, a to v lehote siedmich pracovných dníodo dňa doručenia oznámenia
o odstúpení druhej zmluvnej strane, ak nebude zmluvnými stranami
dohodnuté inak.
odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o
odstúpeníod tejto zmluvy druhej Zmluvnej strane. odstÚpením od zmluvy sa táto
zmluva od počiatku zrušuje.

ct. vilr.
Spoločné ustanovenia

odkÚpenie nehnutel'nosti definovanej čl. lll tejto zmluvy schválilo Mestské
zastupitel'stvo v Turzovke uznesením č. 21-2812-2018 na zasadnutí dňa 08. 03. 2018
v prospech kupujúceho v súlade so Zák. ć. 1811996 z' z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
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.

ct. tx.
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade, ak bude potrebné túto zmluvu
doplnit' podl'a poŽiadaviek okresného úradu Čadca, katastrálneho odboru pri
prerušení katastrálneho konania, poskytnú si potrebnú súčinnost'a urobia tak bez
zbýočného odkladu.
Táto zmluva môŽe byt'menená alebo doplnená rnýlučne formou písomných
a očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddelitel'nú súčast'zmluvy.
Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, každý rovnopis má platnost'
originálu. KaŽdá zmluvná strana dostane po 1 vyhotovení a 2 vyhotovenia budú
tvoriť prílohu návrhu na vklad.
Táto zmluva je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona ć,' 211ĺ2oOO Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Podl'a zákon č,. 18ĺ2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších predpisov, predávajúci Bonec Milan r.
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Bonec podpisom tejto zmluvy dáva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
uvedených v tejto zmluve, pre potreby ,"äli.á.Ĺ*,i"šiľffi 

='luvy.Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch zńiuvnyicn ,,ran 
" 

účinnosť
nadobúda dňom nasledujÚcim po dnijej zvere.|nenia n"-'*"oouom sídle mesta

]ľŕ'i,l!i.ä.'ffi n:T:"'.?:ľ,:'iľ:::iľ;;:ĺ:.;ľj:lľľ::ľĺl*:ľ''
urobená slobodne a vážne, nie v tiesni , pod nátlaLo'l 

"ni 
za nápadne nevýhodnýchpodmienok a táto zmluva obsahuje štyri strany.Zmluvná .tr"ny si zmluvu prečítalĺ, jej

obsahu v plnom rozsahu porozumelĺ a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali'

V Turzovke, dňa 25.10.2018

Kupuiúci:
JUDr. Ľubomír Golĺs

Primátor mesta Turzovka

V Turzovke, dňa

Predávaĺúci:
Bonec Milan r. Bonec

V Turzovke, dňa

\

CĐ
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UZNESENIE č.: 2l - 28/2 - 2018

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVO V TURZOVKE

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Turzovke: l3
Prĺtomnĺ na hlasovanĺ: 13

Hlasovanie ZA: l3' MUDr. Vieľa Belková, Mgr. Rastislav
Marián Chudej, Ladislav Kadura, Mgľ
Ing. Martin Mravec, PaedDr. Eleonóľa

Hlasovanie PROTI; 0
ZDRŻ^L sa hlasovania: 0

NEHLASOVAL: O

Pľĺm
JUDľ.

odkúpenie pozemkov, a to parciel vyvorených geornetrickým plánom č,. Ż0bl20|7 vyhotoveným dňa
22'08'2017 spoločnosťou GEODEZIA cADcA s.r.o, Ing. Jarlou Fuljerovol'l, Vyšný koniec Ż|6,0Ż3 54
Tuľzovka, úľadne overeného okresným úradom Čadca, katastrálnym odboľoln, Irlg. TeľézioLl
Taľgošovotl dňa 0l .09'2017 pod ě. 1080120ĺ7, a to nasledovne:

'łt 1) , '.'
,/'l , /

,ĺ"]Łi,'-'--l

Výkup pozemkov sa pľedkladá z dôvodu usporiadania vlastníckych vďahov k pozemkom, ktoré sa
nachádzajú pod pľístupovou cestou Turkov_Šutáre. Kúpna cena za vykupované novovytvorené
parcely celkonl o výmeľe : 19ll,67 m2 je stanovená dohodou zmluvrrýclt strán v sume: 1,00 EURo
za celý predmet kúpy.

l'.r

€'

.9

N SCHvAĽUJB

Novovývorellý pozemok, s parcelným čísloIn cKN č. 4'7314 _ dľuh pozemku: zastavané ploclry
a nádvoria o výmere 45Ż m2, odčlenený zparcely EKN č, 6413/22. - dľuh pozemku: trvaĺé trávnaté
porasty o výmeľe 2Il'3 m2, v katastrálnom území Turkov, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č.
1334, vedený okresným úradom Čadca, pľe okres Čadca, obec Tuľzovka, katastrálne územie
Turkov, a to od podielového spoluvlastníka v podiele |l3, t,j' celkom 150,67 m2: od p. Milana
Borrca, Turkov 63,023 54 Turzovka;

Novovývoľené pozemky, s parcelným ěíslom CKN č. 474lŻ _ dľuh pozemku: trvalé trávnaté porasty
o výmere 23 m2, CKN ě. 47413 _ druh pozemku: trvalé trávnaté porasty o výmere 3 m2 a cKN č.
474l4 _ druh pozemku: trvalé trávnaté porasty ovýmere 3 m2, odčlenené z paľcely cKN č. 474 -
dľuh pozemku : tľvalé trávnaté poľasty o výmere 8ŻŻ mŻ' v katastľálnonl úzęnrí Tuľkov, ktoľá je
zapísaná na liste vlastníctva ć' |443, vedený okľesrrým úradom Čadca, pre okľes Čadca, obec
Turzovka, katastľálne úzenrie Turkov, ato od výlučného vlastníka v podiele lll,tj. celkom 29 n:Ź:
od p. Milana Botlca, Tuľkov 63,0Ż3 54 Tuľzovka;

Novovývoľený pozemok, s paľcelnýnl číslonr cKN č' 49ll2 _ dľuh pozemku: záhľada o výmere l2
In2, odčlenený zpareely CKN č. 49l - druh pozemku : záhrada o výnlere 624 rn2, v katastrálnoIrr
území Tuľkov, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva ě. |443, vedený okresným úradom Čadca, pre
okľes Čadca, obec Turzovka, katastrálne územie Turkov, a to od výluěného vlastníka v podiele l/l:
p. Milana Bonca, Turkov 63,023 54 Turzovka.

ta

Podpísal

GOLIS


