
KUPNA ZI/ILUVA
uzatvorelápodl'a ustanovenia $ 588 a nas|. zŕlk.č.40lI964Z.z. občiansky zákorľrík

v zneni neskorších predpisov (d'alej Len,,Zm7uva")
pod č.V-d7-3l2022-DK

Pľed áva júci:
Meno a Priezvisko:
rodený:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobý:
Štátna príslušnosť:
Č.op:
Adresa doručovania:
Čĺslo úetu / IBAN:
(ďalej len ako ,,pľedávajúci")

Kupujúci:
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: 023 54 Tuľzovka' Stred č.178, Slovenská republika
lČo : 00314331 DIČ: 2020553315
Zastupený: JUDr. Ľubomíľom GOLISOM, primátorom mesta
oprávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomír GOLIS, primátor mesta
opľávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Daniela Kudláčová, referent úseku výstavby a rozv ojamesta
Kontakt: 04114209344

Bankové spojenie : PRIMA BANKA SLOVENSKO' a.s.,
Číslo úetu : 0204617002/5600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
Adresa doručovania: Mesto Turzovka, Stred 178, 023 54 Tuľzovka' SR
Mesto nie je platcom DPH.
(d'alej len ako ,,kupujúci")

/Pľedávajúci a Kupujúci d'alej iba,oZmluvné stľany"/

uzavreli tuto kupnu zmluvu za nasledovných podmienok:

Zmluvne strany uzatváraji podl'a ust. $ 588 a násl. zákona č,. 4011964 Zb. - občiansky zákonník,
v zneni neskorších doplnkov a noviel, Kúpnu zmluvu o pľevode vlastníctva k nehnutel'nosti (d'alej
v texte len,,Kúpna zmluva") , za týchto dohodnutých podmienok:

čbnok I
Zmluvné stľany

Peteľ Malicheľ
Malicheľ
15.07.1953
5307151355
Chalupkova 156lI7, O22 04 Čadca
občan Slovenskej republiky
EB 973 137
Chalupkova 156117, O2O 04 Čadca

a
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článok II.
Pľeambula

2.1 Pľehlásenia Predávajúceho k Pľedmetu kúpy.

1. Pľedávajúci je podielovým spoluvlastníkom pozemku, paľcely C_KN č. 3766135_ druh
pozemku: zasÍavaná plocha a nádvorie o celkovej ýmere 1m2, pod poľadoým číslom 12,
v spoluvlastníckom podiele Il28,I<toý je zapísaný v na LV č. 5l89, v Katastri nehnutelhostí vedenom
okresným úradom Čadca, Katastrálny odbor, pre okĺes: Čadca, obec: Tuľzovka, katastrálne územie:
Turzovka.

2. Geometrickým plánom č.d-7l2OI9 zo dňa2o.05.2}l9,vyhotoveným GEODEZIA Čadca, s.r.o, Ing.
Janou Fuljerovou, úradne overeným okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, Ing. Jozefoň
Polkom' dňa:26.06.2019 pod č' 68812019 (d'alej len o,GP") sa od pozemku - paľcely E-KN č.3847
odčlenila časť pozemku, čím vznikla novovytvoľená parcela C-KN č.3766/35 - dľuh pozemku:
zastavaná plocha a nádvoľie o qýmere I m2.Predávajúci je podieloým spoluvlastníkom tejto parcely
v spoluvlastníckom podiele ll28, čo predstavuje ýmeru 0,036 ÍTa pozemku.

3. Predávajúci touto zm-luvou predáva kupujúcemu do jeho vlastníctva spoluvlastnícky podiel l/28 t.j.
0'03ó m2 z novovytvoľenej paľcely C-KN č.3766/35_dľuh pozemku: zastavaná plocha a nádvoľie
orrýmeľe l m2, ktorá je vývorená ,,GP č.d-7l2079*, oddelením od parcely E-KN č.3847 - druh
pozemku: trvalý trávny porast o celkovej výmere 8 m2, ktoý je zapisaný v na LV č. 5189, v Katastri
nehnutel'ností vedenom okľesným úradom Čadca, Katastrálny odbor, pľe okres: Čadca, obec:
Turzovka, katastrálne územie: Turzovka a zaväzllje sa previesť na kupujúceho vlastnícke pľávo k nemu.

4. Pľedávajúci vyhlasuje, že k Predmetu kupy neviaznu žiadne dlhy, zá|ožné práva a vecné bremená a
prehlasuje, Že nie sú mu známe ani iné pľáva v pľospech tretích osôb' ktoľé by obmedzovali jeho
dispozičné právo s nehnutelhosťou nakladať, prehlasuje, Že prevádzaná nehnutelhosťje spôsobilá na
ľiadne uŽívanie za účelom jej podstaty. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že jeho vlastnícke právo
k prevádzanej nehnutelhosti nie je obmedzené žiadnym zmluvným vzt'ahom alebo písomnou, či ústnou
dohodou s tľeťou osobou, kÍorá by mohla ovplyvniť výkon jeho vlastďckych práv Predávajúceho k tejto
nehnutelhosti, jej budúcu držbu alžívanie alebo prevod vlastníckeho práva kprevádzanej
nehnutelhosti, alebo by mohla inak nepriaznivo ovplyvntť (znemoŽniť, spomaliť, skomplikovať a pod.)
realizáciu prevodu vlastníckeho práva v zmysle tejto zmluvy v prospech Kupujúceho , a Že prevádzaĺil
nehnutel'nosť nemá žiadne skryté vady' Pľedmet kupy nie je predmetom súdneho sporu, alebo iného
konania, ktoré by mohlo viesť k spochybneniu vlastníckeho práva Predávajúceho k tejto nehnutel'nosti.
5. Predávajúci prehlasuje, že podpisom tejto kupnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas aj so zápisom
Geometľického plánu č' d-7l20I9 do katastra nehnutelhosti.

2.2 Pľehlásenie Kupujúceho.

1. Kupujúci pľehlasuje, že pľedmet prevodu špecifikovaný Č1' u, ods. 2.1, bod 3) Kúpnej zmluvy
kupuje v súlade so Zäk. č.l38/199l Zb. o majetku obcí, v znení neskorších doplnkov a noviel, ktoý
schválilo Mestské zastupitel'stvo Mesta Turzovka, Uznesením é.I19-I4II0-202I na svojom zasadnutí
konanom dňa 14.10.2021 a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Kupujúci prehlasuje' že pľedmet kupy kupuje za účelom usporiadania vlastníctva k pozemku, ktoý
sa nachádza v katastrálnom území Turzovka, vedlä štátnej cesty č' II/487 aII/54I v smere Tuľzovka -
Vyšný Koniec - Semeteš, pod vybudovanou stavbou ,,Chodník pri IV541 AIv487 Turzovka, Vyšný
Koniec _ Semeteš ".

3. Kupujúci prehlasuje, že jeho prejav vôle smeruje nadobudnúť nehnutel'nosť uvádzanú v Č1. II, ods.
2.1, bod 3) Kúpnej zmluvy od Predávajúceho, vyhlasuje, Že sa s predmetom kupy oboznámil podl'a
aktuálneho listu vlastníctva' osobnou pľehliadkou a predmet kupy kupuje za podmienok stanovených
touto Zmluvou do svojho podielového spoluvlastníctva.
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4. Kupujúci prehlasuje, že na vlastné náklady dal vypracovat' Geometriclcý plán č,. d-7l20l9 a znalecký
posudok č,'15412019 na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkďkov, ĺa zák|ade ktorej je určená

kripna cena pozemku/ predmet prevodu.

článok III
Účel zmluvy

3.1
Predmetom tejto Zrniuvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnutelhosti špecifikovanej v Čl.
II, ods. 2.1, bod 3) Kúpnej zmluvy, v tam uvedenom rozsahu z Predávajúceho na Kupujúceho.

článok Iv
Pľedmet zmluvy

4.1
Predávajúci. týmto odplatne predáva Kupujúcemu netĺrutel'nosť - Pľedmet kúp]ĺ a to:

_ spoluvlastnícky podiel 1/28 čo pľedstavuje 0,036 m2 z paľcely C-KN č. 3766135_ dľuh pozemku:

zastavaná plocha a nádvorie o výmeľe I m2' ktorá je vývorená ,,GP č. ď-7l20I9*, oddelením od
parcely E-KN č. 3847 - druh pozemku: twa|ý tľávny porast o celkovej ýmere 8 m2' ktoý j e zapisaný
v na LV č' 5189, v Katastri nehnutel'ností vedenom okľesným úradom Čadca, Katastrálny odboľ, pre

okľes: Čadca, obec: Turzovka, katastľálne územie: Turzovka /doalej v texte len ,,Pľedmet kúpy"/.
Kunuiúci od Pľedáva ceho oĺlnlatne kunuie Pľedmet kúpy do svojho podielového

spoluvlastníctva - spoluvlastnícky podiel 1ĺ28, za podmienok stanovených touto Zmluvou.
4.2
Vlastnícke právo k Predmetu prevodu nadobudne Kupujúci na zäI<lade vkladu vlastníckeho práva do

katastra nehnutelhostí' dňorrr nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia okresného úradu Čadca,

Katastrálny odbor o povolení vk1adu vlastníckeho pľáva k Predmetu prevodu v prospech Kupujúceho.

Clánok V
Popis a ľozloha Pľedmetu kúpy

5.1
Predmet kúpy bližšie špecifikovaný v čl. IV, ods. 4.1 tejto zmluvy, ide o pozemok' ktoý sa nachádza

v katastľálnom území Turzovka, vedľa štátnej cesty č' W487 a IU54l v smeľe Turzovka, Vyšný Koniec
_ Semeteš, pod vybudovanou stavbou,,Chodník pri IT/54I aIU4B7 Tuľzovka, Vyšný Koniec - Semetešoo.

Clánok VI
Kúpna cena a platobné podmienky

6.1
Kúpnu cenlzanehnutelhosť ako celok (Predmet kupy podl'a Č1.4, ods.4.1 Znnuvy) schválilo Mestské

zastupitel'stvo Mesta Turzovka' Uznesením č. II9-I41IO-2O2I na svojom zasadnutí konanom dňa

r4.r0.202r .

6.2
Kúpna ceĺa zaPľedmet laipy podl'a Č1.4, ods.4.1 tejto Zrnluvy) je určená vo výške: 0,38 euľ, /slovom:

nula eur a tridsaťosem centov/ čo predstavuje kúpnu cenu za pozemok celkom o výmeľe: 0'03ó m2.

Jednotková kúpna cenazam2 pózemku pľedstavuje sumu: l0,75€lm2 pozemku. Cena je stanovená

znaleckým posudkom č.I54l20Ig,r.yp.u"ór'u.'ým dňa 03.l2.2OI9Ing. Vladimírom Kubincom, Makov
č.65, 02l 56 Makov' ktoý bolvypracóvaný na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku CKN 376ó135,

V K.ú.Turzovka.
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6.3
Kupujúci sa zaväzuje uhľadiť náklady spojené s vkladom do katastra nehnutel'ností a poplatky spojené
s úradným overením podpisu predávajúceho (notársky poplatok).
6.4
Kupujúci sa podpisom tejto zmluvy zavázuje uhľadiť Pľedávajúcemu kupnu cenu za Predmet kúpy
V sume 0,38 EUR, so splatnosťou 14 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy predávajúcim.
ó.5
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kupnu cenu V peňažnej hotovosti z pokladne
Mesta Turzovka alebo prevodom na účet Predávajúceho uvedený v Čt.l.; Kúpnej zmhuvy, formou
bezhotovostného platobného styku.
6.6
Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č. 15412019 vypracovaným dňa 03.I2.2OI9 znalcom:
Ing' Vladimírom Kubincom, Makov č.65, 023 56 Makov, ktoý bol vypracovaný na stanovenie
všeobecnej hodnoty pozemku C-KN č.3766135 v k.ú. Turzovka.

článok VII
odovzdani e a prev zatie nehn utel'ností

7.1
Kupujúci vyhlasuje' že pozĺá aktuálny stav predávajúcej nehnutel'ností a kupuje ju v Stave, v akom sa
nachádza ku dňu podpísania tejto zmluvy.
7.2
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu lnipy na záI<Lade Rozhodnutia o povolení vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostí' vydaného okresným úradom Čadca' katastrálnym
odborom. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikají ĺa zál<Iade právoplatného rozhodnutia
o jeho povolení'

článok VIII
osobitné ustanovenia

8.1
Nezaplatenie Kúpnej ceny podl'a Čt. vl.; včas a riadne je hrubým porušením zmluvnej povinnosti
Kupujúceho a zaHadá oprávnenie Predávajúcemu odstúpiť od Kúpnej zmluvy. A to v pľípade, ak
Predávajúci Kupujúceho po uplynutí lehoty nazap|ateĺĺe Kúpnej ceny včas a riadne písomne upozomí
na adrese uvádzanej v záhlavi tejto Kúpnej zmluvy a Kupujúci ani do 7 pracovných dní od prevzatia
Yýzvy Predávajúceho k splneniu si jeho zmluvnej povinnosti, povirurosť nesplní.
8.2
Predávajúci vyhlasuje' že si splnil všetky daňové povirľrosti, ktoré mu vyplývajú z vlastníctva
nehnutelhosti. Všetky prípadné dlhy a akékolVek záväzky voči tretím osobám ' ktoré nie sú
Kupujúcemu známe pri uzatvorení tejto Zmluvy a ktoľé vznikli pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy,
je Predávajúci povinný uhradiť a splniť a tieto dlhy a záväzl<y neprechádzajú na Kupujúceho
Pľedávajúci vyhlasuje, že na jeho majetok sa nezačalo exekučné konanie.
8.3
Ak Kupujúci odstúpi od tejto zmluvy podl'a ods. 8'2 tohto článku alebo Predávajúci odstúpi podl'a ods.
8.3 tohto článku zmluvy a čl. II, ods. 2.1, bod 4) tejto zmluvy, zmluva sa od počiatku zrušuje a zmluvné
strany sú povirľlé si vydať všetko, čo si navzájom plnili. odstúpenie sú zmluvné strany urobiť
v písomnej forme a doručiť ho na adresu trvalého pobytu alebo sídla druhej zmluvnej strany uvedenú
v tejto zmluve. Ak zmluvná strana zmení trvalý pobyt alebo sídlo, je povinná túto skutočnosť
bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej stľane. Ak zmluvná stľana neprevezme oznámenie
o odstúpení od tejto zmlllvy, odstúpenie sa považuje za doručené dňom' kedy sa zásielka vľátila späť jej
odosielatel'ovi.
8.4
Zmluvné strany sa dohodli, Ženáwhna vklad vlastníckeho práva podá Kupujúci, a to do 14 pľacovných
dní po podpísaní Kúpnej zmluvy.
8.5
Pľedávajúci podpisomKúpnej zmluvy s p l n o m o c ň u j eKupujúceho, abyvzmysle $ 28 zákona
č. 16211995 Zb. o KaÍastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnutelhostiam
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(Katastrálny zákon) v zneni neskorších predpisov a noviel, požiada| okĺesný úrad Čadca, Katastrálny
odboľ, o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností k pľedmetu prevodu podlä
Kúpnej zmluvy.
8.6
Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že ak Kúpna zmluva alebo Návrh na vklad vlastníckeho práva budú
obsahovať prípadné chyby v písaní a počítaní, ako aj ine zrejmé nesprávnosti,bez zbytočného odkladu
písomne vyhotovia Dodatok k tejto zm7uve, alebo k Návrhu na vklad vlastníckeho práva, aby došlo k
naplneniu vôle oboch zmluvných strán vyplývajúcej z obsahu Kúpnej zmluvy. Ak príslušný katastrálny
odbor okĺesného úradu v Čadci preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnutel'ností podl'a Zmluvy v prospech kupujúceho, zmluvné strany sú povinné poskytnúť súčinnosť
druhej zmluvnej stľane a odstľánit'nedostatky Zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnutelhostí, pľípadne jeho príloh.

Clánok IX
Zánerečné ustanovenia

9.1
Zmluvne vďahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho
zákonníka, ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.
9.2
Zmluyĺe strany sa dohodli, že prípadné spory budú bezprostredne riešiť dohodou Zmluvných stľán,
vprípade riešenia sporov súdnou cestou, budú tieto ľiešené príslušným súdom Slovenskej republiky
podl'a platných predpisov.
9.3
Pre doručovanie všetlcých písomností podl'a tejto Zrnluvy a/alebo v súvislosti s ňou platí, že pokial'sa
poštou dopoľučene do vlastných ľúk posielaná písomnost' vráti ako nedoručitelhá, povaŽuje sa
vrátenie nedoručenej zásielky za deň doručenia' aj ked' sa adresát o ňom nedozvedel.
9.4
Kupujúci nadobudne vlastnícke pľávo k predmetu prevodu na záHade Rozhodnutia o povolení vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností vydaného okľesným úradom Čadca' katastrálnym
odborom. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikaju na základe právoplatného rozhodnutia o
jeho povolení.
9.5

Táto zmluva je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č.2IIl2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneĺi neskorších predpisov.

9.6
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnost'nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Tuľzovka, v súlade so zákonom č.
4011964 Zb. občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov, ktoým sa menia a dopĺĺajĺ niektoré
zákony '

9.7
Kúpna zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktoých 2 exempláre budú predloŽené okĺesnému
úradu Čadca, Katastrálny odbor k návrhu na vklad vlastníckeho práva,3 exempláre sú určené pre
kupujúceho a 1 exemplár je určený pre Predávajúceho .

9.8
Súčasťou zmluvy ako jej prílohy sú:
l) Uznesenie č. lI9-I4ll0-202I MsZ v Turzovke zo dňa I4.l0.202I
2) Výpis z listu vlastníctva č. 5 189 vývorený cez katastrálny portál
3) výtaľr zGP č.ď-7120|9
9.9
Zmluvné strany vzájomne v yhl a s uj ú, Že ichzmlurrrrávol'nosť nieje obmedzená,zm7uvuuzatvorili
na základe ich slobodnej vôle' zmluva nebola uzatvorená v tiesni a iných napadne neýhodných
Podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
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V Turzovke, dňa ... / _, /a/0

Predávajúci:

Peter Malicher

V Turzovke , dťru ....4.!..:..(.!p.
AJ S(

Ľubomír Golis
mesta
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TSKE ZASTUPITEĽSTVO V TURZOVKE ĺ/ Turzovke dňo """''

okrúhla pečíuĺka nesta

^'J 
SCIIVAĽUJE

1./ odkĹlpenie spoluvlastníclĺycli podielov Z pozemkLl' a to parcely C-KN 3'l66135 - druh pozemku:
zasÍavaná plocha a nádvoľie o Výmere 1 m2, ktorý je zapísaný na LV č' 5189, Vedený okresným Ĺtradotn
Cadca' pľe okres Cadca, obec Turzovka' katastrálne územie Tuľzovka a to od podielových
spoluvlastníkov vedených na liste vlastníctva:

a / pod B2: Ján Malicheľ, ľodený Malicheľ, naľodený 14.07.1947, bytom Dom sociálrryclr
služieb Čeláľe - Kíď 189,991 22 Bušince, zastúpenýopatľovníkomnazáklade ľozsudku oS Čaáca
886187 a2l2l95, Organizácia: Dom sociálnych sluŽieb Čeláre - Kírt' l89,991 22 Bušĺnce, ĺČo :

00641560, Riaditel': PaedDr. Anastázia Ker1észová Boľiková, rlar. 20.02.i969, adresa tľvalého
pobytu : Panické Dravce 153, 985 32 Yel'ká nad lpl'om - spoluvlastnícky podiel l/28, čo
predstavuje 0,036 r-rr2 - za kĹtpnu centl vo výške 0,38 € ;

b l pod 83: Anna Rekšáková, rodená Kaľasová, naľodená 01.03.1948, bytoľn Vyšný Koniec
281,023 54 ľuľzovka - spoluvlastnícky podiel 1l2B, čo predstavuje 0,036 m2 - za kĹtpnu cenu vo
výške 0,38€;

c / pod 85: l]va Jaľĺĺková, ľoclená Malicherová, naľodená M.a2.1960, bytom Fodvysoká 355,
023 57 Podvysoká - spoluvlastrrícky podiel 1/28, čo predstavrrje 0,036 m2 , za kĹlprru cellLl Vo
výške 0,38€;

d/ pod BB: Ján Malicheľ, ľodený Malicheľ, naľodený l4.l2.L943, byĺoľn Stľeĺl 372, 023 54
ľuľzovka - spolLrvlastnícky podiel /q, čo predstavuje 0,25 m2, za kúpnu cet]Lt Vo výške 2'69 €;

e/ pod Bl0: Pavol Malicher, ľodcný Malicheľ, naľodený 11.04.1950, bytom Stľeĺl 303, 023 54
ľuľzovka - pPoĺuvlastnícky podiel Il28, čo predstavuje 0,036 m2, za kúpnu cenll Vo výške 0,38 €:

f/ pod B.12: Peter Malicheľ, ľodený Malicheľ, naľodený 15.07.1953, bytorn Chaluplĺova 156117,
022 0l Caĺlca - spoluvlastnícky podiel Il28, čo pľedstavuje 0,036 m2, za kĹrpnr'r c€nll Vo výške 0,3B
€;

g/ pod Bl3: Ing. Marián Kobolka, rodený Kobolka, naľodený 03.05.1967, bytoľn Stľed 487/29,
023 54 ľuľzovka - spoluvlastrrícky podiel %' čo pľedstavLlje 0,25 m2, za kĹlpnu centl Vo výške 2'69
€;

Krllpna cella pozemku, parcely C-KN 3166135 - dľuh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie
o výtneľe 1m2, ktoľý je zapísaný na LV 5 189, je určená na základe znalecl<ého posudkLr
č.l54l20l9, vypľacovaný dIia 03.12.2019 Ing. Vladimírom Kubincom, Makov č.65,023 56 Makov,
ktorá je vo výške l0,75 €/m2.
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Druhá stľana
UZNBSENIA č.: ll9 _141L0 _ 202l

Za podmienok:

Kupujúci znáša v plnej výške náklady, ktoré sú spojené s pľevodom vlastníctva k pozemkom, tj.
správny poplatok za návrh na vklad vlastníckelro práva do katastra nelrnutel'ností vo výške 66,-
euľ/zmluva, úradné overenie podpisov pľedávajúcicli a pod'

Predávajúci sŕrlrlasili so zápisom GP č. d-7lz0I9 vyhotoveným dria 20.05.20|9 do katastra
nehnutel'ností.

2./ Poveľuje
primátoľa mesta na uzavretie kúpnych zmlúv v zmysle $ 588 a nasl. Zákonač.4011964 Zb'
občiansky zákonník v platnom zĺení.

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského Zastupitel'Stva v Turzovke: 13

Prítomní na hlasovaní: 9
Hlasovanie ZA: 9 MUDr' Jozef Bajcar, MUDľ. Viera Belková, JUDr. Maľtin Biľka,Ing. Iozeťa Dlhopolčeková,

Maľián Chudej, Ladislav Kadura, Ing. Jana Majtanová, Ing. Martin Mravec,
PaedDľ. Eleonóľa Rudinská

Hlasovanie PROTI: 0

ZDRŽALI sa hlasovania: 0

JUDľ GOLIS

dňa: 18.10.2021

]
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Úrad geodézie, kartografĺe a katastra Slovenskej republiky

vĺrpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTí
okres: Čadca Vytvorené cez katastrálny portál

obec: TURZOVKA Dátum vyhotovenia 18.'11.2021
Katastrálne Územie: Turzovka Čas vyhotovenia: 1o:11;12

čnsročľĺÝ yýpls z LIsTU VLASTNícTVA č. 5189
ČnsŤ e: MAJETKIVA PaDSTATA

PARGELY registra ''C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spósob využ.p. Umiest. pozemku Právny vzt'ah Druh ch'n.
3766/ 35 1 zastavaná plocha a nádvorie 22 '|

Legenda:
Spósob využĺvania pozemku:

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodnĺk, nekýe parkovisko a ich súčasti

Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územĺ obce

ČesŤ a: VLASTNĺCI A INE aPRAyNENE osoBy
Poĺ číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čísto (čq a Spoluvlastnícky podiel

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Učastník právneho vzťahu: Vlastník
1 MAL|CHER Jozef (žena Antonia Kubiš), Turzovka (SPF) 1 / 4

ldentifikátor:
Titulnadobudnutia č,d3344110,273124'4791,4792'482'll40
Titul nadobudnutia PKV 2656
Titul nadobudnutia ROEP

TURZOVKA
Učastník právneho vzt'ahu: Vlastník

2 MAL|CHER Ján (syn Jána)' Vyšný Koniec č.s.29'l, 023 54 Turzovka 1 / 28
Dátum narodenia: '14'07.1947

Titul nadobudnutia čd 1011142
Titul nadobudnutia PKV 2656
Titul nadobudnutia ROEP

TURZOVKA
Účastník právneho vzťahu: Vlastník

3 Rekšáková Anna r. Karasová, vK287, Turzovka, SR 1 / 28
Dátum narodenia: 01.03.'1948

Titul nadobudnutia osvedčenie o ded.9D 1130104-34712005

Učastník právneho vzťahu: Vlastník
4 MAL|CHER ondrej (syn Jána), Turzovka (SPF) 1 / 28

Identifikátor:
Titul nadobudnutia čd'lo11l42
Titul nadobudnutia PKV 2656
Titul nadobudnutia ROEP

TURZOVKA
Účastník právneho vzťahu: Vlastník

5 Janíková Eva r. Malicherová, čs. 355, Podvysoká, SR 'l / 28
Dátum narodenia : 14.02.1960

Titul nadobudnutia osvedčenie o dedičstve 14D 339/2010 -27712011

Účastník pľávneho vzt'ahu: Vlastník
7 MAL|CHER Terézia (dcéra Jána), Turzovka (SPF) 1 / 28

ldentifikátor :

Titul nadobudnutia čd 101'll42

lnformatívny výpis 112 Údaje platné k: 17.11.2021 18:00
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Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čísto 0čq a Spoluvlastnícky podiet
miesto trualého pobýu (sídlo) vlastníka

ldentifikátor :

Titul nadobudnutia PKV 2656
Tĺtul nadobudnutia ROEP

TURZOVKA
Účastník práVneho Vzt'ahu: Vlastník

8 Malicher Ján r. Malicher, stÍed 372,Turzovka, Psč o23 54, sR ,l / 4
Dátum narodenia : 14'12'1943

Titul nadobudnutia Uznesenie o dedičstve č' 8Dt71t2o'l8 zo dňa 17 '1o'2o18, z 4741t2o18 - 1619/2018
Účastník práVneho vzťahu: Vlastník

10 Malicher Pavol ľ. Malicher, Stred 303, Turzovka, SR 1 / 28
Dátum narodenia: ,t'l .o4.ĺ95o

Titul nadobudnutia Uznesenie 9D 117012005-3ĺ -649/2006

Účastník právneho vzťahu: Správca
11 Slovenský pozemkovtý fond Bľatislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava /

11, SR
lčo: ĺ7335345

K vlastnĺkovi č'1,4,7 je spľáva ku všetkým nehnutel'nostiam
Účastník právneho vzťahu: Vlastník

't2 Malicheľ Peter r. Malicher, Chalupková 156117, čadca u Hluška, PSč 1 / 28
02201, SR

Dátum narodenia: 15.07.1953
Titul nadobudnutĺa Darovacia zmluva Nz 38433/20't3,č.V 3783/20í3 -767t2o13
Účastník právneho vzťahu: Vlastník

í3 Kobolka Marián r. Kobolka, lng., Stred 4l7t2g,Turzovka, Psč 023 54, 1 / 4
SR

Dátum narodenia : 03'05.1967
Titulnadobudnutia osvedčenieodedičstve1oD/86/2o13-38-825t13

Č,qsŕ c:Ťencuv
Bez zápisu.

lné údaje:

Protokol o oprave chyby č. x17912019 zo dňa 2o'o5.2oĺ9 -425l2o1g
Žiadost'o zápis geometľického plánu č. 7/2oí9,R 11612021zo dňa 25'02'2021 -153t2o21

11 K vlastníkovi č,' 1,4,7 je správa ku všetkým nehnutel'nostiam

Poznámka:
Bez zápisu

plán Č

- spôs0

Pozemok,n

Vysvetlenie: údaje v ČAsTt C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čĺsla alebo poradového čĺsta vtastníka atebo inej oprávnenej
osoby sa týkajú všetkých nehnutel'ností a všetkých vtastnĺkov a iných oprávnéných osôb na liste vlastníctva.

L

Informatívny výpis 212 Údaje platné k: 17.11.2021 18:00
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diel

pĺán č. d-7/2019 Strana 1 / 1

_ spósob využivania pozenkov:
Pozemok, na ktorom je postavená ĺnŽinierska stavba - cestná' niestna a účelová konunikácia, lesná cesŕa, poľná cesŕa , chodník, nekryté park'ovisko a lcŕl sÚčasĺl

$

vÝKAd VÝMER

ZmenyDoteľajší stav ľtlotľý stav
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parcely
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Vlastník
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Stav právny
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1
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