
xÚpľł ZlĺLUvA
o prevode vlastníctva nehnutel'nosti / $ 588 občĺanskeho zákonníka a násl. /

CI.I.
Zm|uvné stľany

Kupujúci:
Obec: Mesto Tunovka
Sídlo: 023 54 Turzovka, Stred č.178, Slovenská republika
lČo : 00314331 DIČ :2020553315
Zastűpený: JUDr. Ľubomíľom Golisom, primátorom mesta Turzovka
oprávnený k podpisu zmluvy: JUDľ. Ľubomír Golis, primátor mesta Turzovka
oprávnený ľokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Ing. Dominika Gracíková, úsek výstavby arozvojamesta
Telefonický kontakt: 04114209341, e-mail: dominika.gracikova@turzovka.sk
Adľesa doručovania: Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a. s
Císlo účtu: 020461700215600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 0461 7002
Mesto nie je platcom DPH.

(d'alej len,, kupujúci " )
a

Predávajúcĺ :
Dátum narodenia:
Trvale bytom:
C.OP:
Bankové spojenie :

Císlo účtu :
IBAN:
Adresa doručovania:

Dáša Ďurkáčová ľod. Marčanová
30.03.1953, rod. č. :535330/318
Hlavice 802,023 22 Klokočov, Slovenská republika
}l1'775543
Slovenská sporiteľňa
0051947413t0900
sK 63 0900 0000 0000 51947413
Hlavice 802,0Ż3 22 Klokočov , Slovenská republika

(d'alej len ako ,,predávajúci")

1.

uzavreli túto kúpnu zmluvu za nasledovných podmienok:

člu
Všeobecné ustanovenia

Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastľálnom

Y"yí _Tuľzovka, obce Turzovka, vedenej v katastľi nehnuteľnosií okľesným úľadom
Cadca, katastľálnym odboľom na LV č. Ózz6, a to pozemku, paľcely C-KN č,. 54oll2 _
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5 ri2. v podiele:

- 
|re{{vajúci je podieloqým vlastníkom pod Bl v spoluvlastníkom podiele 2l3,tj.3,33 m2- Predávajúci je podielovým vlastníkom p-oa ľz v späluvlastníckom podiele l1,tj. l,67 m2

Na pozemku' parcele C-KN č,.540112_ druh pozemku: zastavanéplochy a nádvoľia o výmeľe 5
m2 v katastľálnom území Tuľzovka, sa nachádza pod jedinoů pľíśtupovou komunikáciou
k nehnutelhostiam (stará tržnica)
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CI. UI
Pľedmet zmluvy

l. Na základe tejto zmluvy predávajúci vo vel'kosti svojho podielu, odpredáva kupujúcemu do
jeho výlučného vlastníctva parcelu C-KN č. 540112 - druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmere 5 m2, v katastľálnom území Tuľzovka, obce Turzovka, vedenú v katastľi
nehnuteľnosti okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom na LV č).9226.

2. Na zák|ade tejto zmluvy Predávajúci odpľedáva kupujúcemu do jeho výluěného vlastníctva svoj
spoluvlastnícky podiel , ktory činí výmeľu 5 m2 z parcely C-KN č,. 54011'2- dľuh pozemku:
zastavané plochy a nádvoľia o výmere 5 m2, v katastľálnom území Turzovka, obce Turzovka,
vedenú v katastľi nehnuteľnosti okľesným úradom Čadca, katastrálnym odborom na LV č,.9226
azavazuje sa ho previesť na kupujúceho.

3. Kupujúci od Predávajúceho odkupuje do výlučného vlastníctva jeho spoluvlastnícky
podiel, ktoľý činí výmeru 5 m2 zparcely C-KN č,.540lI2 - druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria o výmeľe 5 m2, v katastrálnom území Turzovka, obce Turzovka, vedenú v katastri
nehnuteľnosti okĺesným úradom Čadca, katastrálnym odborom na LV č,.9226 azaväzuje sa
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. V) tejto zmluvy riadne a včas a plniť
ďalšie povinnosti v zmluve uvedené.

čl. ľ
Stav predmetu prevodu

1. Kupujúci sa so stavom nehnuteľnosti oboznámil obhliadkou na mieste, jej stav mu je
dobre známy, preberá ju v stave v akom sanachádza ku dňu podpísania tejto zmluvy, všetky
náleŽitosti sú mu jasné a určité a nemá žiadne výhľady ani pripomienky.

Predávajúciruči za vlastníctvo prevádzanej nehnuteľnosti akupujúci pľehlasuje, Že jej stav
dobľe pozná z obhliadky na mieste samom a Že tifto v Stave' v akom sa nachádza ku
dňu vyhotovenia tejto kúpnej zmluvy, od pľedávajúceho odkupuje.

3. Prevádzaĺá nehnuteľnosť je vo výlučnom spoluvlastníctve predávajúceho. Výpis z listu
vlastníctva v deň podpisu tejto zmluvy zođpovedá úplne a podľa skutočnosti aktuálnemu stavu
právnych vďahov k prevádzanej nehnuteľnosti.

Čl. v
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Zm|uvné strany sa dohodli, že kú p n a c e n a pozemku C-KN č,. 540lI2 _ druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmeľe 5 m2, nachádzď1ilceho sa v katastľálnom
uzemi Tuľzovka, obcô Tuľżovka, vedený v katastľi nehnuteľnosti okľesným úradom Čadca,
katastľálnym odborom na LV č,.9226, je stanovená dohodou v sume: 5 EUR/m2
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2. Kűpna cena Za celú výmeru pľedmetu predaja špecifikovaného v čl. III) tejto kúpnej
71yiuvy,tj.za pozenrok ocelkovej výmere 5 m2, pľedstavuje sumu:25_ EUR, slovom :

Dvadsat'pät' euľ a pre predávajúceho v rade bude vyplatená takto:

_ pre Pľedávajúceho za predmet tejto zmluvy uvedený v čl. III, bod č. 2) kúpna cena
predstavuje Sumu vo výške celkom: 25_ EUR, slovom: dvadsat'päť euľ

3. Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhĺadiť kúpnu cenu v sume 25 EUR bankovým
pľevodom na účet pľedávajúceho uvedeného v čl. I.) tejto zmluvy, najneskôr do 14
kalendárnych dní odo dňa doručenia 

', 
Rozhodnutia okľesného úradu v Čadci, katastľálneho

odboru, o povolení vkladu do katastľa nehnuteľností" Mestu Tuľzovka.

4. Zap|atenim kúpnej ceny sa ľozumie deň pripísania kúpnej ceny na bankový rĺčet
Pľedávajúceho. ktoľý je uvedený v čl. I. tejto kúpnej zmluvy.

čl. vI
Práva, povinnosti a vyhlásenia zmluvných stľán

1. Predávajúci vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuj e, že na predmete prevodu neviaznu
žiadne ťarchy a bľemená. Bremenami v zmysle tejto zmluvy su zźiožné práva a iné práva
zodpovedajúce vecným bľemenám, vľátane takých práv, pre vznik ktorých nie je potrebný
vklad do katastra nehnuteľností, a to aj vrátane obligatórnych práv tretích osôb, ktoľé existujú
vsúvislosti snehnuteľnost'ou ato nájomné pľáva' opčné pľáva alebo práva zo zm|uv
o budúcich zmluvách, predkupné práva, ktoré boli zriadené alebo vznikli pred povolením
vkladu vlastníckeho práva kupujúceho k pľevádzanej nehnuteľnosti do katastra
nehnuteľnosti, alebo ktoré môŽu neskôľ vzniknút' konaním predávajúceho pred týmto
vkladom, a teda kupujúci nadobudne vlastnícke právo nezaťaŽeĺé.

2. Kupujúci berie na vedomie, Že vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti nadobudne
nezaťažené.

Kupujúci beľie na vedomie, že vlastnícke právo kpredmetnej nehnuteľnosti nadobudne až
vkladom vlastníckeho práva do katastľa nehnutel'nosti, ktoľá je vedená okľesným úradom
Čadca, katastľálny- oábo.orn' pre kat. územie Turzovka.

Po vklade vlastníckeho pľáva v pľospech kupujúceho bude ako vlastník predmetnej
nehnuteľnosti opľávnený túto užívať a súčasne povinný platiť dane a znášať všetký
povtnnosti s vlastníckym právom súvisiace.

'',Pľedávajúci 
týmto sptnomocňuje kupujúceho ksamostatnémupodaniunávrhuna

::'uo. na okľesný úrad Čadca, katastrálny odbor. Zároveřl ho splnomocňujú k opľave

ľ':Ľiľ"ý"! zľejmých chýb, k pľeviazaniu zmlúv a všetkých pľíloh do uceleného dokumentu,
n prelepeniu i k podpisu zapredttvajúceho.

ĄJ
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[:ľu:o'' sa zaväzuje, Že bude znášaťvšetky náklady spojené s prevodom nehnutel'nostiĺoverovanie, 
spráuie poplatky /.
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CI. VII
Spoločné ustanovenia

l. odkúpenie nehnuteľnosti, špecifikovanej a definovanej čl. ilI) tejto kúpnej zmluvy
schválilo Mestské zastupiteľstvo vTurzovke uznesením č,. I29 _2716 - 2018 nazasadnutí
dřn 27.06.2018, vsúlade so Zák. č,. 138/l99l Zb. omajetku obci v zneni neskoľších
predpisov, za účelom majetkovopľávneho vysporiadania vlastníctva pozemku pod stavbou
parku.

2. Pľevod predmetu kúpy podľa tejto zmluvy je v súlade so Zásadami hospodáľenia
s majetkom mesta Tuľzovka a platnou legislatívou SR o nakladaní s majetkom obce.

čl. vnr
odstúpenie od zmluvy

1. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpit' v prípade, ak kupujúci nezap|ati riadne a včas
kúpnu cenllzapredmet zmluvy uvedený v čl. III, tejto kúpnej zmluvy .

2. Kupujúci je oprávnený odstĘiť od zmluvy, ak pri zápise vlastníctva bude zistené, že z
prevodunehnuteľnosti viaznuťarchy, pozdlŽností, zźiohy alebo ziného nešpecif,rkovaného
dôvodu nebude môct'byt'prepísané vlastnícke právo na kupujúceho.

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, pľedávajúci a kupujúci je oprávnený od zmluvy
odstúpiť v celom rozsahu.

4. Po odstúpení od tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomné plnenia v
lehote siedmich pracovných dní odo dňa účinnosti odstĘenia od tejto zmluvy.

5. odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené v písomnej forme a musí bý' doruěené
druhej zmluvnej strane. Za predpokladu, že pre vykonanie zápisu zmeny prźĺva k
nehnuteľnostiam v katastľi nehnuteľností to bude potrebné, zmluvné stľany sa zaväzuju
uzavrieť dohodu o odstúpení s úradne oveľenými podpismi tak, aby tak;ito doklad bol právne
spôsobilý na vykonanie takej zmeny v katastľi nehnuteľností, a to v lehote siedmych
pracovných dní odo dňa doľučenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej stľane, ak nebude
zmluvnými stranami dohodnuté inak.

6. odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od
tejto zmluvy druhej Zmluvnej strane. odstúpením od zmluvy sa táto zmluva od počiatku
zrušuje.

cl. Ix
Zź.ľerečné ustanovenĺa

1. Predávajúci podpisom Kúpnej zmluvy záľoveň potvrdzuje, že je opľávnený s pľedmetom
zmluvy disponovať bez obmedzeĺia.

2. Zm|uvné strany podpisom Kúpnej zmluvy zároveřl potvrdzujú, že prtxĺy úkon je uľobený
v pľedpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozlJmiteľné a ich zmluvná
voľnosť nie je niěím obmedzená.

+t
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a 7,m|wné strany sa dohođli, že v pľípade, ak bude potľebné túto zmluvu doplniť
'' íoiľu poŽiadaviek okľesného úradu Čadca, katastrálneho odboru pri pľerušení

i<atastrálneho konania, poskynú si potrebnú súčinnosť a uľobia tak bez zbytoěného

odkladu'

4' Tźy1o zmluva môŽe byt' menená alebo doplnená výlučne formou písomných

a očíslovaných đodatkov, ktoľé budú tvorit'neoddelitel'nú súčasť zmluvy.

5. Vo veciach neupravených Kúpnou zmluvou sa zmluvný vďah spravuje príslušnými
ustanoveniami všeobe cne zźx äzných predpisov.

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, kažđý rovnopis má platnosť originálu.
Každá zmluvná strana dostane po 1 vyhotovení a 2 vyhotovenia budú tvoľiť prílohu
návrhu na vklad.

7. Táto zmluva je povinne zveľejňovaná podľa $ 5a zákonač.2IIl2000 Z.z. o slobođnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
predpisov.

8. V zmysle Zźlkona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných rĺdajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších pľedpisov, predávajúci podpisom tejto
zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spľacovaním osobných údajov, uvedených v časti
orZmluvné stranyn' tejto zmluvy, pre potľeby realizácie účelu tejto zmluvy. Súhlas
predávajúceho so spracúvaním jeho osobných ridajov kupujúcemu platí počas celej
doby tľvania vzt'ahu upraveného touto zmluvou.

9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka, v
súlade so zákonom č:. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoľších predpisov,
ktoým sa menia a dopĺĺajĺ niektoľé zákony.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si Kúpnu zmluvu riadne pľečítali apotvrdzujú, že Kúpna
zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a viížnu vôľu, nie je
uzaŃorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na zĺak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.

1 l. Neođdeliteľnou súčasťou tejto zmluĘv sú pľílohy.

- Uznesenie č. 4]-28/2 - 20]8 MsZv Tuľzovke zo dňa 28.02.2018

- Výpis z listu vlastníctva č. 9226 vytvorený cez kgtastrólny portál zo dňa 23.10.2018

- Informatívna kópia z mapy vytvorená cez lrntastrálny portál zo dňa 23.10.20]8
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Kupujúci:
JUDr. Ľubomír Golis
Pľimátoľ mesta Turzovka

v.....7.u.ruaű). .., dňa

Predávaiúci
Dáša Ďurkźň,ová

V .., dňa
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Overenie podpisu
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UZNESBNIE č.: 4t _ 28/2 _ 20t8

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE

.., l i/ą_.r 37ĺ
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SCHvAĽUJB

odkúpenie pozetnkov' a to parciel vytvorených geometrickým plánonr č,. b-49lŻ017 vyhotoveným
dňa 17.l0.2017 spoločlrost'ou GEoDÉzle ČłoCA s,r.o, Ing. Janou Fuljeľovou, Vyšný koniec
216, o23 54 Tuľzovka, úľadne oveľeného okľesným úľadom Čadca' katastľálnyrrr odboľonr' Ing'
Teľéziou Taľgošovou dlia 15.1 1.2017 pod č. 14Ż512017, a to nasledovne:

- Novovytvoľený pozenrok, s paľcelným číslorn CKN č. 54011Ż - dľulr pozenrku: zastavané
plochy anádvoľia o výnreľe 5 m2, odčlenený zparce|y EKN č. 723 _dľulr pozelnku : oľná
pôda o výnreľe 52 m2 ako diel 4 o výnreľe 5 rn2, v katastľálnom území Tuľzovka, ktoľá je
zapísaná na liste vlastníctva č,. 92Ż6, vedený okľesným úľadom Čadca, pľe okľes Čadca,
obec Tuľzovka, katastľálne úzenrie Tuľzovka, a to od podielovýclr spoluvlastníkov:

- pod B1 v podie|e 2l3, t.j. celkoni 3,33 m2: od p. Dáše Ďuľkáčovej, Stľed 392, O23 54
Tuľzovka

- pod 82 vpodiele 1/3, t.j. celkon l,67 m2: od p. Dáše Ďuľkáčovej, Stľed 392, O23 54
Turzovka

Výkup pozenrkov sa pľedkladá z dôvodu uspoľiadania vlastníckyclr vzt'ahov k pozenrkoIn, ktoľé sa
nachádzajú pod jedinou pľístupovou komunikáciou k nelrnutel'nostianr (staľá tľžnica). Kúpna cerra
za vykupovanú novovytvoľenú paľcelu celkolrr o výnreľe : 5 m}je stanovená dohodou znrlur'lrýclr
stľán v sume: 5 EUR za 1 m2, čo pľedstavuje za výmeľu 5 m2 sumu 25 EUR'

bez pľipornienok

Celkový počet poslancov Męstského zastupitel'stva v Turzovke: l3
Pľítonrní na hlasovaní: l3
Hlasovanie ZA: l2, MUDr. Vieľa Belková, Mgľ, Rastislav Bakajsa, JUDr. Martirr Birka, JUDr. Radoslav Hľuška,

Maľián Chudej, Ladislav Kadura, Mgľ' Kamil Kobolka, Mgľ. Štefan KoInpánek, Ing. Jana Majtánová,
Ing. Martin Mravec' PaedDľ. Eleonóra Nekoľancová, Ladislav Šteiniger

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŽ^L sa hlasovania; 0
NEHLASoVAL: l, Miľoslav Rejda,

P
JUDľ. ĺľ GOLIS

Podpĺsal dňa: .?o/ł

jsk76174
Obdĺžnik

jsk76174
Obdĺžnik



Urad geodézie, kańografie a katastra Slovenskej republiĘ

vŕpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTĺ
okres: čadca
Obec: TURZOVKA
Katastrálne územie: Turzovka

Vytvorené cez katastrálny portál

yýpls z LlsTU VLAsTNĺcTVA č. 9226
ČnsŤ n: MAJETK>vÁ PIDyTATA

Parcelné čÍslo
540t 12

723 47 orná pôda

Legenda:
Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Dátum vyhotovenia 23.10.2018
Čas vyhotovenia: 09:02:48

PARCELY registra ''C'' evidované na katastrálnej mape

Výmera v m2 Druh pozemku Spósob využ' p' Umiest. pozemku Právny vzt'ah Druh ch.n.

5 zastavaná plocha a nádvorie 18 '|

Cšr

śl

Legenda:
SpÓsob využĺvania pozemku:

18 - Pozemok, na ktorom je dvor
Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územÍ obce

PARGELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné čislo Výmera v m2 Druh pozemku Pôvodné k.li. Počet č. Uo

0

Umiest
pozemku

1

cĺsŤa: VLA9TNÍC|A tNÉ )PRÁVNENÉ osoBy
Por. čÍslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čÍsto (tco) a SpoluvlastnÍcky podiel

miesŕo trualého pobýu (sĺdlo) vlastnÍka

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
't Ďurkáčová Dáša r. Marčanová, Stred 392, Turzovka, Psc o23 54, sR 2 / g

Dátum narodenia.' 30.03.1953
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva ě. V í648/í6 zo dňa 20.5.2016 - 6í9/l6
Účastník právneho vzťahu: Vlastnĺk

2 Ďurkáčová Dáša ľ. Marčanová, MládeŽe 392/A-8, Turzovka, Psc 023 54, 1 / 3
SR

Dátum narodenia.' 30.03.1953
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva ě. V 3657/15 zo dňa 26.'10.20í5 - 1742115

cĺsŤ c: Ťl,ncuv
Bez zápisu.

lné údaje:

í Návrh na zápis GP č' b49/2017 zo dřla 26.02.2018, R 143/20'18 - 67712018

Poznámka:
Bez zápisu.

výpis
1t1 Údaje platné k' 22.10.201818:.o0
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Infoľmatívna kópĺa z mapy
Vyrtvorené cez katastrálny portál

okres: Čadca
Obec: TURZOVKA
Katastrálne územie: Turzovka
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