
rÚpľĺ ZIĺLUVA
uzatvorenápodľa ustanovení $ 588 anasl. zák.č.40ll964Z.z. občiansky zákonrlik

v zneĺi neskorších predpisov (ďalej len,,Zmluva")
pod poradovým číslom l/Chodnft pri ceste IIl484 Turzovka - Pľedmieľ

čHnok I
Zm|uvné strany

Pľedávajúca:
Titul, meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:

Štátna príslušnosť:
Číslo úetu / IBAN:

Mgľ. Maľtina Baľiaková
Lehocká
07.04.1983
83540717534
Kľivánska 6141113,974 11 Banská Bystrica, Slovenská
ľepublika
občan Slovenskej republiky
sK76 0200 0000 0023 483s 3rs6

Adresa doručovania: Krivánska 614ll|3,974 II Banská Bystrica, Slovenská
republika

(ďalej len ako ,,pľedávajúca")

a
Kupujúci:
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: Stred č.178 , 023 54 Turzovka, Slovenská republika
tČo : 00314331 DIČ 2020553315
Zasbapeĺý: JUDr. Ľubomírom GOLISOM, primátorom mesta
oprávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomíľ GOLIS, primátor mesta
opľávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Ing. Maľián Masnica, úsek oľganizačný, správny a vnútoľnej
správy
Kontakt: 04114209330

Bankové spojenie : PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.,
Císlo účtu : 0204617002/5600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 0461'7002
Adresa doručovania: Mesto Tuľzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka, SR
Mesto nie je platcom DPH.
(d'alej len ako ,,kupujúci")

lPredávajúci a Kupujúci ďalej iba,,Zmluvné stľany"/

uzavreli tuto kúpnu zmluvu za nasledovných podmienok:

Zmluvne strany uzatváraji podl'aust. $ 588 anasl. zákona č. 4011964 Zb. - občiansky
zákonník, v znení neskorších doplnkov a noviel, Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva
k nehnutel'nosti (ďalej v texte len,,Kúpna zmluvď') , za týchto dohodnutých podmienok:
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článok II.
Preambula

2.1 Pľehlásenia Pľedávajúcej k Predmetu kúpy.

2.1.1. Pľedávajúca je podielovým spoluvlastníkom pozemku, paľcely E-KN č. 676412 -

druh pozemku: omá pôda o celkovej výmeľe 769 m2 pod poradovým číslom B 3,

v spoluvlastníckom podiele 5148, ktorý spoluvlastnícky podiel predstavuj e 7],60 mj a je
zapisaný na LV č. 59I'7, v Katastri nehnuteľností vedenom okľesným úradom Cadca,
Katastrálnym odborom, pre okľes Čadca, obec Turzovka, katastrálne uzemĺe: Turzovka.

2.1.2. Vyššie uvedený spoluvlastnícky podiel v pozemku je pľedmetoĺn tejto zmluvy medzi
predávajúcou Mgr. Martinou Bariakovou a kupujúcim Mestom Tuľzovka..

2.1.3. Pľedávajúca Mgr. Maľtina Bariaková vyhlasuje, že k Pľedmetu kúpy neviaznu žiadne
d\hy, zá\ožné práva a vecné bremená a pľehlasuj e, že jej nie sú známe ani iné práva v prospech

tretích osôb, ktoľé by obrnedzovali jej dispozičné pľávo s nehnuteľnosťou nakladať' pľehlasuje,

žeprevádzaná nehnuteľnosť je spôsobilá na riadne užívanie za účelom jej podstaty. Predávajúca
ďalej vyhlasuje, Že jej vlastnícke pľávo kprevádzanej nehnuteľnosti nie je obmedzené Žiadnym
zmluvným vzťahom alebo písomnou, či ústnou dohodou s treťou osobou' ktorá by mohla
ovplyvniť výkon vlastníckych práv Predávajúcej k tejto nehnuteľnosti, jej budúcu drŽbu
auživanie alebo prevod vlastníckeho pľáva kprevádzanej nehnutel'nosti, alebo by rnohla inak
nepľiaznivo ovplyvniť (zĺemožnit'' spomaliť' skomplikovať a pod.) realizáciu pľevodu

vlastníckeho práva v zmysle tejto zmluvy v pľospech Kupujúceho, a že prevádzaná

nehnuteľnost'nemá žiadne skryté vady. Pľedmet zmluvy a kúpy nie je predmetom súdneho

Sponr' alebo iného konania, ktoré by mohlo viest' k spochybneniu vlastníckeho práva

Pľedávajúcej k tejto nehnuteľnosti.

2.2 P r ehlásenie KupujúcehoMesta Tuľzovka

2.2.1 Kapujúci pľehlasuje, Že predmet prevodu špecifikovani' Čt. u' ods. 2.1, bod 2.1.1

Kúpnej zmluvy kupuje v súlade so Zák. č.I38lI99], Zb. o majetku obcí v zneni neskoľších
doplnkov a noviel' ktorý schválilo Mestské zastupitel'stvo Mesta Tuľzovka, Uznesením č.12-
3016-2022 na svojom zasadnutí konanom dňa 30.06.2022 atvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2.2.2. Kupujúci pľehlasuje, Že pľedmet kúpy kupuje za účelorn usporiadania vlastníctva
k pozemku, ktoľý sa nachádza v katastľálnom izemi Turzovka, vedľa cesty II. triedy
Žijinského samospľávneho kľaja č. IIl484 V Smere Turzovka - Koľňa' Klokočov, Česká
republika, pre reallzáciu budúcej navrhovanej stavby ,, Chodník pri ceste IIl484 Turzovka -
Predrnier..

2.2.3. Kupujúci prehlasuje, že jeho pľejav vô1e smeruje nadobudnút' nehnuteľnosť uvádzanú
v Čl. II, ods.2..1.1 Kúpnej zmluvy od Pľedávajúcej, vyhlasuje, Že sa spredmetorn kúpy
oboznárnil podľa aktuálneho listu vlastníctva' osobnou pľehliadkou a predmet kúpy kupuje za
podmienok stanovených touto Zmluvou do svojho podielového spoluvlastníctva.
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2.2.4. Kupujúci prehlasuje, že na vlastné náklady dal vypracovat' znalecký posudok
č.5612022, ktoľý vyhotovil súdny znalec Ing. Vladimír Kubinec, na stanovenie všeobecnej
hodnoty pozemkulkov' na základe ktorej je určená kupna cena pozemku predmetu zmluvy..

čHnok III
Účel zmtuvy

3.lPľedmetom tejt-o Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
špecifikovanej v Čl. il, ods.2.1, bod 2.1.1- Kúpnej zmluvy, vtám uvedenom ľozsahu
z P redáv ajilcej na Kupujúceho'

Clánok IV
Pľedmet zmluvy

4.1.1) Predávajúca Mgr. Martina Baľiaková tymto odplatne pľedáva

- Svoj spoluvlastnícky podiel 5148 pod B 3, ktorý spoluvlastnícky podiel predstavuje
17,60 m2 v pozemku E-KN č. 6164/2_ druh pozemku oľná pôďaä cekóvej výmeľe
169 m2 zapísanom na LV č. 5gI7,v Katastri nehnuteľností vedenom okresným
úradom Čadca, Katastrálnym odborom, pre okĺes Čďdca,obec Tuľzovka, katastľálne
územie: Turzovka, intravilán Mesta Tuľzovka

kupujúcemu Mestu Turzovka do jeho podielového spoluvlastníctva a zaväzýe sa previesť
na kupujúceho Mesto Turzovka uvedený spoluvlastnícky podiel k vyššie uvedenému
pozemku.

4.1.2)Kupujúci Mesto Tuľzovka odplatne kupuje

spoluvlastnícky podiel 5/48 pod B 3, ktorý spoluvlastnícky podiel predstavuje I7,60
m2v pozemku E-KN č.6764/2- druh po'"-k 

' 
orná pôda ó ôekovói vymeľe 169 m2

zapísanom na LV č. 5917, v Katastľi nehnuteľností vedenom okresn;im úradom
Cadca, Katastľálnym odborom, pre okľes Čadca, obec Turzovka, katastritlneuzemie:
Turzovka, intravilĺán Mesta Turzovka

od pľedávajúcej Mgľ. Martiny Baľiakovej azavázuje sa za vyššie uvedený spoluvlastnícky
podiel v pozemku zaplatit'kúpnu cenu a plniť včas ďalšie povinnosti uvedené v zmluve.

4.2Vlastnícke právo k Predmetu zmluvy nadobudne Kupujúci ĺazáklade vkladu vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností, dňom nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia okľesného
úradu Čadca, Katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva k Predmetu zmluvy
v prospech Kupujúceho.

Clánok V
Popis Pľedmetu zmluvy
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5.1
Pozemok - paľcela EKN 676412, ide o pozemok, ktoý sa nachádza v katastrálnom izemi
Tuľzovka' vedľa cesty Žilinskóho samosprávneho kľaja č.IIl484 v smere Turzovka - Koľňa,
Klokočov, Česká ľepublika po ľavej strane. Uvedený pozemok je potľebný pľe Mesto Turzovka
pľe riadnu realizáciu budúcej stavby,, Chodník pri ceste IIl484 Turzovka - Predmier'".

čhnok VI
Kúpna cena a platobné podmienky

6.1Kúpnu ceflu za nehnutel'nosť ako celok (Pľedmet kupy podľa Čt. tv Zmluvy) schválilo
Mestské zastupiteľstvo Mesta Turzovka, Uznesením č. 72-30106.2022 na svojom zasadnutí
konanom dňa 30.06.2022..
6.2Kilpna cenaza Predmet zmluvy podľa Čt.ľ tejto Zmluvy je uľčená vo výške: 3,3O eut, za
I m2 , čo za spoluvlastnícky podiel t7,60 m2ypozemku E- KN 676412 predstavuje Lĺúpnu
cenu 58,08 E, po zaoknihlení 58,10 E /slovom: Päťdesiat osem Euľ desať centov/.
6'3Kupujúci sa zaväztle uhľadiť naklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností
a poplatky spojené s úradným oveľením podpisu predávajúceho (notaľsky poplatok).
6.4 Kupujúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje uhĺadiť Predávajúcemu kúpnu cenu Za
Predmet kúpy v sume 58,08 EUR, po zaokruhlení 58,10 E so splatnosťou 30 kalendárnych dní
odo dňa podpísania tejto zmluvy predávajúcou. )

6.5 Kupujúci sa zav'énuje zaplatiť Pľedávajúcej dohodnutú kripnu cenu vpeňaŽnej hotovosti
z pokladne Mesta Turzovka alebo prevodom na účet Pľedávajúcej uvedený v Čl. I. Kúpnej
zmluvy, formou bezhotovostného platobného styku.
6.6 Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č.56/2022 vypľacovaným zĺalcom: Ing.
Vladimírom Kubincom, Makov č.65,023 56 Makov, ktoý bol vypracovaný na stanovenie
všeobecnej hodnoty pozemku E-KN č. 676412 v k.ú. Tuľzovka..

Clánok VII
Odovzdanie a pľevzatie nehnutelhostí

7.lKupujúci vyhlasuje, žepoznáaktuálny stav predávanej nehnuteľností a kupuje ju v stave, v
akom sanachádza ku dňu podpísania tejto zmluvy.
7.2 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo kPredmetu zmluvy ĺa základe Rozhodnutia
o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastľa nehnuteľností, vydaného okĺesným úradom
Caďca, katastrálnym odborom. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na zálklade
pľávoplatného ľozhodnutia o jeho povolení.

Čtánok VIII
osobitné ustanovenia

8.1Zm1uvné stľany sa dohodli, že v pnpade nezaplatenia Kúpnej ceny včas a riadne podľa č1.

VI tejto Zmluvy,je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcej Zmluvnú pokutu vo ýške 0,05 yo

z dlžnej sumy zakaždý deň omeškania až do zaplatenia.
8.2Nezaplatenie Kúpnej ceny podľa Čt. vI. včas a riadne je hrubým porušením zmluvnej
povinnosti Kupujúceho azakladáoprávnenie Pľedávajúcej odstupiť od Kúpnej zmluvy. A to v
prípade, ak Pľedávajúca Kupujúceho po uplynutí lehoty na zaplatenie Kúpnej ceny včas a riadne
písomne upozorní na adrese uvádzanej v zŕúúaví tejto Kúpnej zmluvy a Kupujúci ani do 7
pracovných dní od ptevzatia Yýzvy Pľedávajúcej k splneniu si jeho zmluvnej povinnosti,
povinnosť nesplní.
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8.3Predávajúca vyhlasuje, Že si splnila všetky daňové povinnosti, ktoré jej vyplývajú
z vlastníctva nehnuteľnosti. Všetky prípadné dlhy a akékoľvek záväzky voči tretím o*bá- ,
ktoré nie sú Kupujúcemu známe p."iuzatvoľení tejto Zmluvy a ktoré vznikli pľed uzatvoľením
tejto kúpnej zmluvy, je Predávajúca povinná uhradiť a splnit' a tieto dlhy a závázky
nepľechádzajú na Kupujúcu . Predávajúca vyhlasuj e, že na jej majetok sa nezačalo exekučné
konanie.
8.4 Ak Predávajúca odstúpi od tejto zmluvy podľa ods. 8.2 tohto článku alebo Kupujúci
odstúpi podľa ods. 8.3 tohto článku zmluvy ač1. II, ods. 2.1.3 tejto zmluvy, zmluva sa od
počiatku zrušuje azmluvné strany sú povinné si vydať všetko, čo si navzájom plnili.
odstúpenie sú zmluvné strany urobiť v písomnej forme a doručit'ho na adresu trvalého pobytu
alebo sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Ak zmluvná strana zmeni trv:alý
pobyt alebo sídlo' je povinnátuto skutočnost'bezodkladne písomne ozntmiť druhej zmluvnej
strane. Ak zmluvná strana neprevezme oznámenie o odstupení od tejto zmluvy, odstupenie sa
považuje za doručené dňom, kedy sa zásielka vrátila spät' jej odosielateľovi.
8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva podá Kupujúci, a to do
14 pľacovných dní po podpísaní Kúpnej zmluvy.
8.6 PredávajúcapodpisomKúpnej zmluvy s p ln o m o c ň u j eKupujúceho, abyvzmysle
$ 28 zákona č. L62/1995 Zb. o Katastľi nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znenineskorších predpisov a noviei požiadalokresný
trad Cadca, Katastrálny odboľ, o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností k pľedmetu zmluvy podľa Kúpnej zmluvy. )

8.7Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, Že ak Kúpnazm|uvaalebo Návrh na vklad vlastníckeho
práva budú obsahovat'pľípadné chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti,bez
zbytočného odkladu písomne vyhotovia Dodatok k tejto zmluve, alebo k Návrhu na vklad
vlastníckeho práva, aby došlo k naplneniu vôle oboch zmluvných strán vyplývajúcej z obsahu
Kúpnej zmluvy. Ak príslušný katastrálny odbor okľesného úradu v Čadci preruší konanie
o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastľa nehnuteľností podľa Zmluvy v prospech
kupujúceho, zmluvné strany sú povinné poskytnút' súčinnosť druhej zmluvnej strane
a odstrániť nedostatky Kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho ptáva do katastra
nehnuteľností, prípadne jeho príloh.

čhnok IX
Záverečné ustanovenia

9.\ZmIuvne vzt'ahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
občianskeho zákonníka, ako aj ostatnými právnymi predpismi platn;fnni na území SR'
9.2Zmluvné strany sa dohodli, Že pľípadné spory budú bezprostredne riešiť dohodou
Zmluvných stľán, v prípade riešenia sporov súdnou cestou, budú tieto riešené príslušn1ýnn
súdom Slovenskej republiky podľa platných pľedpisov'
9.3Pre doručovanie všetkých písomností podľa tejto Zmluvy ďalebo v súvislosti s ňou platí, že
pokial' sa poštou dopoľučene do vlastných rúk posielaná písomnost' vrátiako nedoručiteľná,
povaŽuje sa vrátenie nedoručenej zásielky za ďeťt doručenia' aj keď sa adresát o ňom
nedozvedel.
9.4Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy na základe Rozhodnutia o
povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vydaného okresným úradom
Cadca, katastrálnym odborom. Právne účinky vkladu vlastníckeho pľáva vznikaji na základ,e
právoplatného ľozhodnutia o jeho povolení.
9.5 Táto zmluva je povinne zveľejňovaná podľa $ 5a zákonač.2IIl20Oo Z.z. o slobodnom
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prístupe kinfoľmáciám aozmene adoplnení niektorých zĺákonov vzneni neskoľších
predpisov.
9.6Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stľánke mesta Turzovka, v
súlade so zákonom č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktoľým

1 i- "sa menia a doplňajú niektoré zäkony .

9.7Kúpna zmluvaje vyhotovená v 5 exemplároch, z ktoľých 2 exempléľ.e budú predložené
okľesnému úradu Čadca, Katastľálny odbor k návľhu na vklad vlastníckeho práva,2 exempláľe
sú určené pre kupujúceho a 1 exemplárje určený pre Predávajúceho .

9.8 Súčasťou zmluvy ako jej prílohy sú:
1 ) Uznesenie č. 7 2-30.06.2022 MsZ v Tuľzovke zo ďňa 3 0.06.2022
2) Výpis z listu vlastnícfua č. 5917 vývorený cez katastrátlny portál
9.9Zmluvĺéstranyvzájomne vyhl asu j í, že ichzmluvnávoľnosť nie je obmedzená,
zmluvu uzatvorili na zélklade ich slobodnej vôle, zmlvva nebola uzatvorená v tiesni a iných
napadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumelí aĺaznak súhlasu
ju podpisujú

dňa

)

Predávajúca
Mgľ. Martina Bariaková
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UZNESENIE č.: 72 _3016 _ 2022

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE

N SCHVAĽUJE

1.odkupenie spolrrvlastníckeho podielu pozemku E-KN č' 676412 _ druh pozemku: omá pôda
o výmere 169 m2, evidovaný na LV č. 5gI7 okľesným úradom Čadca,katastrálnym odbórom
pľe okres Čadca, obec Tuľzovka, katastrálneúzemie Turzovka, od podielového spoluvlastníka:

Mgr. Martiny Bariakovej, trvale bytom: Krivánska 6141113, 974 11 Banská Bystrica', nar.
07.04.1983, to nasledovný podiel:

- z parcely E-KN č. 67 6412 _ omá pôda o výmeľe 769 m2, LV č. 5917 - spoluvlastnícky podiel
podB 3 - v 5148,ktorýpredstavujevýneru: 17,60m2,kúpnacena jeuľčenávSume: 3,3O€lI
m2, čo pľedstavuje kúpnu cenu Zacelý spoluvlastnícky poái"l v Sume: 58,08 €, po zaokrúhlení
58'10 €

Kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom č. 5612022 znalca Ing. Vladimírom
Kubincom, bytom Makov č. 65, 02356 Makov.

Výkup pozemku v bode A1 sa predkladá z dôvodu usporiadania vlastníckych vďahov k pozemkom,
ktoré sa nachádzajú pod stavbami: - budúca stavba Chodník pri ceste IIl484 Turzovka - Predmier .

B/ Poverenie pľimátoľa mesta na:
- Uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle $ 588 a násl. Zákonač.4011964 Zb. občiansky zákonník

v platnom znení, podl'a bodu 1 tohto uznesenia.

- Vypovedanie' odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavtetej podľa bodu 1 tohto uznesenia

v pľípade, ak predávajúci poruší svoje zmluvne dohodnuté povinnosti.

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Turzovke: 13
Prítomní na hlasovaní: 9
Hlasovanie ZA: 9 MLIDr. Jozef Bajcar, MUDr. Viera Belková,Iĺg. JozefaDlhopolčeková ,MariánChudej,

Ladislav Kadura, Mgr. Štefan Kompánek, Ing. Jana Majtanová, Ing. Martin Mravec,
PaedDr. Eleonóra Rudinská

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŽAL sa hlasovania:0
NEHLASOVAL: O

mesta
JUDr. GOLIS

PodpÍsal dňa':0l.07 .2022

o 'ľU

ť+rM^

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček



Úrad geodéne, kartografie a katastra Slovenskej republiky

vÝľls Z KAT AsTRA NEHNUTEĽNosTÍ

okľes

Obec

1(atastrálne územie

502

509507

866083

Čadca

Tuľzovka

Tuľzovka

Dátunr lryhotovenia

Čas vyhotovenia

Uda.je pĺamé k

t6.11.2022

12:49:42

15.11.2022 l8:00:00

Počet parciel: 2

Počet vlastníkov: 9

Výpis je nepoužitelhý na práule úkony

rrÝpIs Z LISTU WAsľtľÍcnrĺ č.5gL7

ČĺsŤ A: MAIETKoVÁ PoDsTATA

Paľcely ľegista ,'E'' evidované na mE'e rľieĺrého opeĺrítu

Legenda

Umiestnenie pozemku

1 Pozernok je unriestnený V Zastavanom území obce

2 Pozemok je unriestrrený mimo zastavarreho územia obce

Spoločná nelrnutelnost'

1 Pozemok rrie je spoločnou nelrnuteľnosťou

ČĺsŤ B: WASTNÍcI A II{É opnÁu.ľg}É osoBY Z PRÁVA KNEHNUTEĽNosTI

Paľcelné číslo Výtneľa v nr2 Druh pozemku Pôvodné
katastľálne

územie

Spoločná
nehnutel'nosť

Umiestnenie
pozemku

676412 r69 oĺnápôda I 1

Iné údaje:
Bez zápisu

6872 8719 ornápôda I 2

Iné údaje:
Bez zápisu

Poradové
číslo

Tiťul, pľiezvisko, nteno, ľodtle metro / Názov
Miesto trvalélro pobyhr i Sídlo
DátLrm naľodetria, ľodrre číslo lIČo lIný identiÍikačrrý údaj

Spoluvlastnícky
podiel

I Harantová Mária r. Harantová, MUDr., stred 19, Turzovka, SR' Dátum naľodenia: 26.09.1953 3l12

,i.

Mastnft

124
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Titul nadobudnutia

osvedčenie o ded.SD 257/2009 -83612009

Iné údaje

Bez zápisu.

Poznámky

Bez zápisu

pÁpol Ľudmila God Kachaňák), Turzovka (sPF), Dátum naľodeĺria: _ tĹt48
Titul nadobudnutia

čdl533l49; čd,506l62
PKV 4657
ROEP
TURZOVKA

Iné údaje

Bez zápisu.

Poznámky

2

Bez zápisu.

Baĺiaková Martina r. Lehocká" Mgr., Krivánska 6L4t/t3,Banská Byshica" SR' Dátum
narodeĺria: 07.u.|983

5/48

Titul nadobudnutia

Z - 148612019 _ Uznesenie oS Bľatislava II č. 38D/78412017 - 50712019

Iné údaje )

Bez zápisl.

Poznáml<y

3

Bezzáplsu.

cisaľiková_ol'ga r_ Kachaňáková" Paľašutistov 3, Bĺatislava" PsČ $1 03, sR' Dátum
naľodenia: 24.t0.l929

3148

Titul nadobudnutia

čdl380/50
PKV 4657
ROEP
TURZOVKA

Iné údaje

Žiadosť o doplnenie osobných údajov -831l20ll

Poznámky

4

Bez zápisu.

Kachaňák Anton r. Kachaňák' Íng., Raketová 4, Bratislavq SR' Dátum narodeiria: 18.03.1939 3148

Titul nadobudnutia

čdl533/49
PKV 4657
ROEP
TURZOVKA

Iné údaje

Doplnenie osobných údajov -233 /20l 0

Poznámky

5

Bez zápisu.

HarantováMáriar. Harantová" MUDr., sted 19, Tulzovka' S& Dátumnaľode'nia: 26.09.1953 U6
Titul nadobudnutia

osvedčenie o ded.5D 257/2009 -83612009

6

Iné údaje

224
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Bez zápisu'

Poznánlky

Bez zápisu'
,|

Janíková Heleĺra r. Pápolová, Ing., Studenohorská2089l73, Bratislava, SR' Dátum narodenia:
06.rt.194,1

1t24

Titul nadobudnutia

osvedčenie o dedičstve č. 65Dl48'712010 -']21l20l l

Ine údaje

Bez zápisu.

Poznámky

Bez zápisu'

9 Cisaľiková ol'ga r. Kachaňáková' Parašutistov 3, Bratislav4 sR' Dátum narodenia: 24.10.1929 ý24

Titul nadobudnutia

lD 1160/81
PKV 4651
ROEP
TURZOVKA

hé údaje

Žiadosť o doplnenie osobnýclr údajov -83ll20ll
Poznámky

Bez zápisu.

10 KachaňákAntonr.Kachaňák'Tng.,Raketová4,Bratislava,SR'Dátumnarodenia:18.03.1939 1t24

Titul nadobudnutia

lD 1160/81
PKV 4657
ROEP
TURZOVKA

Iné údaje

Doplnerrie osobných údajov -233 l20l0

Poznánlky

Bez zápisu.

Správca
Počet spľávcov: 1

Poradové
číslo

Titul, pľiezvisko, meno, ľodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátunr naľodeniä, ľodrré čísto lÍCo lIný identifikačný údaj

K lrehnutelhosti
K vlastníkovi

11 Slovenskýpozemkoý fond Bratislava" Búdková 36,8I7 47 Bratislava 11, s& ĺČo ĺzslszls
Titul nadobudnutia

Bez zápisu.

Ine údaje

K vlastrríkovi č. 2, 3, 4, 7 , 9 je spľáva ku všetkým nelmutel1rostiam

Pozrrámky

Bez zápisu.

-&
Nájomca

324
K nehnutel'nostiPoradové Titul, priezvisko, nreno, rodtré nreno / Názov
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K vlastníkoviMiesto trvalého pobvfu / Sídlo
Dátum naľodeniä, ľďdné čí.lo l IČo lIný identifikačný údaj

Neevidovaní

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Poradové
číslo

Titul, pľiezvisko' meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého oobytu / Sídlo
Dátum naľodeniä, rďdné číslo / IČo lIný identifikačný údaj

Neevidovaní

a

Iná oprármená osoba

Iné údaje _ nepľiradené

Protokol o oprave chyby v katastrálnom opeľáte X 18612017 zo dň'a 16.05.20l'7 - 587ll'7

ČĺsŤ c: ŤĺnCny

Bez tiarch.

Výpis je nepouäteľný na pľá\me rikony

)
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