
KUPNA ZVTLUVA
uzatvorenápodl'a ustanovenia $ 5BB a nasl. zák.č.40l19642.z. občiansky zákonník

v zneni neskorších predpisov (d'alej len,,Zmluvaoo)
pod č.V-e7-6l2022-DK

Clánok I
Zm|uvné stľany

Pľedávajúci:
Meno a priezvisko:
rodený:
Dátum narodenia:
Rodnó číslo:
Trvalý pobý:
Štátna príslušnost':
Č.op:
Adľesa doručovania:
Čĺslo úotu / IBAN:

Peteľ Malicher
Malicher
15.07.1953
5307ts13ss
Chalupkov a 156117 ,022 04 Čadca, Slovenská republika
občan Slovenskej republiky
EB 973 73',7

Chalupkov a 756l)'7 ,022 04 Čadca, SR

(d'alej len ako ,'pľedávajúci")

Kupujúci:
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: 023 54 Turzovka, Stred č.l78, S.lovenská republika
IČo : 00314331 DIČ 2020553315
Zastúpený : JUDľ. Ľubomírom GOLISOM, pľimátorom mesta
opľávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomír GOLIS, primátor mesta
opľávnený ľokovat' vo veciach predmetu zmluvy:

Daniela Kudláčová' refeľent úseku výstavby a rozvoja mesta
Kontakt: 04114209344

Bankové spojenie : PRIMA BANKA SLOVENSKo, a.s.,
Císlo účtu: 0204617002/5600
IBAN: SK50 5ó00 0000 0002 04617002
Adresa doručovania: Mesto Tuľzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka' SR
Mesto nie je platcom DPH.

(d'alej len ako ,,kupujúci")

/Predávajúci a Kupujúci ďalej iba,,Zmluvné stľany"/

uzavreli túto laipnu zmluvu za nasledovných podmienok:

Zmluvne strany uzatváraji: podl'a ust. $ 588 a násl. zákona č. 4011964 Zb. - občiansky zákorurík,
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:

článok II.
Preambula

a
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2.1 Pľehlásenia Predávajúceho k Pľedmetu kúpy.

1. Pľedávajúci je podielovým spoluvlastníkom pozemku:
- paľcely C-KN č.3766l17_druh pozemku: zastavanáplocha a nádvorie o celkovej výmere

4m2, pod poradoým číslom 12, v spoluvlastníckom podiele Il28,lď.oý je zapisaný v na
Lv č. 9473, v Katastri nehnutel'ností evidovaným okľesným úradom Čadca, Katastľálny
odbor, pre okres: Čadca' obec: Tuľzovka, kataitrálneúzemie: Tuľzovka.

- novovytvoľenej paľcely C-KN č.3766136- druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoľie
o celkovej ýmeľe 25ĺĺŕ, pod poradovým číslom 12 spoluvlastníckom podiele ll28,ktoý
je zapisaný vna LV č. 9473, vKatastri nehnutel'ností evidovaným okresným úradom
Cadca, Katastrálny odbor, pre okres: Čadca, obec: Turzovka, katastiálne územie: Tuľzovka

2. Geometrickýmplánom č. e-7l2019 zo dtla2}.O5.2}l9,vyhotovenýmGEoDÉZlA Čadca, s.r.o,
lng. Janou Fuljerovou, úradne overeným okľesným úradom Čadca, katastrálnym odborom, Ing.
Jozefom Polkom, dňa: 24.06 .20 l 9 pod č ' 687 l20l9 (ďalej len ,,GP") sa od pozemku - parcely
C-KN č' 3766119 odčlenila časť pozemku, čím vznikla novovytvoľená paľcela c-KN č.
3766136 - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoľie o qimeľe 25 m2. Predávajúci je
podieloým spoluvlastníkom tejto parcely v spoluvlastníckom podiele Il28, čo predstawje
výmeru 0,89 m2 pozemku.

Predávajúci je podieloým spoluvlastníkom parcely 3766117 v spoluvlastníckom podiele
7/2B, čo predstavuje ýmeru 0,l4 m2.

3. Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu do jeho vlastníctva :

- spoluvlastnícky podiel 1128 t.j. 0,|4 m2 z pozemku, parcely C-KN č. 3766117 - dľuh
pozemku: zastavan'á plocha a nádvoľie o výmeľe 4 m2,ktoý je zapisaný na LV č.9473,

- spoluvlastnícky podiel ll28 t.j.0,89 m2 z novovytvoľenej paľcely c-KN č. 3766136 _
dľuh pozemku: zastavaná plocha a nádvoľie o výmeľe 25 m2, ktorá je vývorená 

',GPč.e-7l20I9", oddelením od parcely C-KN č.3766119 - druh pozemku: zastavanáplocha a
nádvorie o celkovej ýmeľe 28 m2, ktoý je zapisaný v na LV č.9473,

- v Katastri nehnutelhostí evidovanom okľesným úradom Čadca' Katastľálny odbor' pre okľes: Čadca,
obec: Turzovka, katastrálne územie: Turzovka a zavázuje sa previesť na kupujúceho vlastnícke právo
k nemu.

4. Pľedávajúci vyhlasuje, že k Predmetu hipy neviaznu žiadne dlhy, záIožné práva a vecné bľemená a
pľehlasuje' že nte sú mu známe ani iné práva v prospech tretích osôb, k1oré by obmedzovali jeho
dispozičné právo s nehnutelhosťou nakladať, prehlasuje, že prevádzaná nehnutelhosťje spôsobilá na
riadne uŽívanie za účelom jej podstaty. Pľedávajúci ďalej vyhlasuje, že jeho vlastnícke pľávo
k prevádzanej nehnutelhosti nie je obmedzené žiadnym zmluvným vďahom alebo písomnou, či ústnou
dohodou s treťou osobou, ktorá by mohla ovpt1nmiť výkon jeho vlastníckych práv Predávajúceho k tejto
nehnutelhosti, jej budúcu dľžbu auŽívanie alebo prevod vlastníckeho práva kpľevádzanej
nehnutel'nosti, alebo by mohla inak nepriaznivo ovplyvniť (znemožniť' spomaliť, skomplikovať a pod.)
realizáciľl prevodu vlastníckeho práva v zmysle tejto zmluvy v prospech Kupujúceho , a že prevádzaná
nehnutelhosť nemá žiadĺe skryté vady. Predmet kupy nie je predmetom súdneho sponr' alebo iného
konania, ktoré by mohlo viesť k spochybneniu vlastníckeho pľáva Predávajúceho k tejto nehnutel'nosti.
5. Pľedávajúci prehlasuje, že podpisom tejto kupnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas aj so zápisom
Geometrického plánu č. e-7/2019 do katastra nehnutelhosti.

2.2 Pľehlásenie Kupujúceho.

1. Kupujúci pľehlasuje, že predmet pľevodu špecifikovani'Čt. ĺ, ods. 2.1, bod 3) Kúpnej zmluvy
kupuje v súlade so Zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších doplnkov a noviel, ktoý
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schválilo Mestské Zastupitel'Stvo Mesta Turzovka, Uznesením č. I2I-l4l|0-202l na svojom zasadnutí
konanom dňa I4.I0.2021 a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Kupujúci prehlasuje, že predmet kupy kupuje za účelomusporiadania vlastníctva k pozemku, ktoý
sa nachádza v katastrálnom území Turzovka, vedl'a štátnej cesty č. II]487 aIU541' v Smere Turzovka -
Vyšný Koniec - Semeteš, pod vybudovanou stavbou ,,Chodník pn IU54l AIv487 Turzovka, Vyšný
Koniec _ Semeteš ".

3. Kupujúci pľehlasuje , že 1eho prejav vôle smeruje nadobudnúť nehnutel'nosť uvádzani v Čl. II, ods.

2'l, bod 3) Kúpnej zmluvy od Predávajúceho, vyhlasuje' Že sa s predmetom kupy oboznámil podl'a

aktuálneho listu vlastníctva, osobnou prehliadkou a predmet kupy kupuje za podmienok stanovených
touto Zmluvou do svojho podielového spoluvlastníctva.

4. Kupujúci prehlasuje, Že na vlastné náklady dal vypracovať Geometriclcý plán č' e-7l20I9 a zna\ecký
posudok č.I54l20I9 nastanovenievšeobecnej hodnoty pozemku/kov,nazáI<ladektoľej jeurčenákupna
cena pozemlar/ predmet prevodu.

článok III
Účel zmluvy

3.1
Predmetom tejto Zrnluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnutelhosti špeciťrkovanej v Čl.
II, ods. 2.l, bod 3) Kúpnej zm7uvy, v tam uvedenom rozsahu zPredávajúceho na Kupujúceho.

Clánok IV
Pľedmet zmluvy

4.1
Predávaiúci. týmto odplatne predáva Kupujúcemu nehĺTutel'nosť - Predmet kupy a to:

- spoluvlastnícky podiel L/28 čo pľedstavuje 0,|4 m2 z paľcely C-KN č. 3766117_ dľuh pozemku:
zastavzná plocha a nádvoľie o výmeľe 4 m2,

- spoluvlastnícky podiel 1ĺ28 č,o predstavuje 0,89 m2 z novovytvoľenej paľcely C-KN č. 3766136_

dľuh pozemku: zastavaná plocha a nádvoľie o výmeľe 25 m2, ktorá je vývorená ,,GP č.e-7l20I9",
oddelením od parcely C-KN č'3766119 - druh pozemku '' zastavanáplocha a nádvorie o celkovej výmere
28m2,

ktoré sú zapisané v na LV č. 9473, v Katastri nehnuteľností evidovanom okľesným úradom Čadca,
Katastrálny odbor, pre okres: Čadca, obec: Turzovka, katastrálne územie: Turzovka /d'alej v texte len

,rPľedmet kúpy"/.
Kupuiúci od Pľedávaiúceho odnlatne kunuie Predmet kúpy do svojho podielového
spoluvlastníctva _ spoluvlastnícky podiel 1128 z paľcely 3766ĺ17 a spoluvlastnícky podiel l/28 z
novovytvoľenej paľcely 3766136 za podmienok stanovených touto Zmluvou.
4.2
Vlastnícke právo k Predmetu prevodu nadobudne Kupujúci na základe vkladu vlastníckeho práva do
katastra ne_hnutel'ností, dňorľ nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutía okľesného úradu Čadca,
Katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva k Predmetu prevodu v prospech Kupujúceho.

čtánok v
Popis a ľozloha Pľedmetu kúpy

5.1
Pľedmet kúpy bliŽŠie špecifikovaný v čl. fV, ods. 4.1 tejto zmluvy, ide o pozemok, k1oý sa nachádza
V]Qtastrálnom 

území Turzovka, vedl'a štátnej cesty č. Iv487 a IÍ/54l v Smere Turzovka, Vyšný Koniec
- Ďerneteš, pod vybudovanou stavbou '.Chodník 

pri IIl54I a Iv487 Turzovka, Vyšný Koniec - Semeteš".
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Clánok VI
Kúpna cena a platobné podmienky

6.1
Kúpnu cenlZanehnutel'nosť ako celok (Predmet kupy podl'a Čl.4, ods.4.1 Zmluvy) schválilo Mestské
zastupitel'stvo Mesta Turzovka, Uznesením č. I2I-l4lI0-202Í na svojom zasadnutí konanom dňa
r4.10.202r.
6.2
Kúpna cena Za Predmet kupy podlh Čl.4, ods.4.1 tejto Zmluvy) je uľčená vo výške celkom : 11o08 euľ,
/slovom: jedenásť eur a osem centov/, za obidva pozemky, čo pľedstavuje kúpnu cenu vo rnýške
1,51euľ /slovom: jedno euro a päťdesiatjeden centov/, za spoluvlastnícky podie| Il28 z parcely 3766l17,
čo predstavuje pozemok o výmere 0,l4m2 a kúpnu cenu vo výške 9,57 euľ /slovom: deväť eur a
päťdesiatsedem centov/, za spoluvlastnícky podiel |l28 , éo predstavuje pozemok o výmere 0,89 m2
z novovytvorenej parcely 3766136. Jednotková kúpna cen^ zz m2 pozemku pľedstavuje sumu:
10'75 €lm2 pozemku. Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č. 15412019 vypracovaným dňa
03.12.2019 znalcom: Ing. Vladimírom Kubincom, Makov č.65,023 56 Makov, ktoý bol r,rypracovaný
na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku C-KN é.3766136 a C-KN 3766117 v k.ú. Turzovka.

6.3
Kupujúci sa zaväzýe uhľadiť náklady spojené s vkladom do katastra nehnutelhostí a poplatky spojené
s úradným overením podpisu predávajúceho (notáľsky poplatok).
6.4
Kupujúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje uhĺadiť Predávajúcemu kupnu cenlJ za Predmet kupy
V Sume 11,08 EUR, so splatnosťou 14 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy predávajúcim.
r.5
Kupujúci sa zaväzllje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kripnu cenu V peňažnej hotovosti z pokladne
Mesta Turzovka alebo prevodom na účet Predávajúceho uvedený .r, Čt.l.; Kúpnej zmluvy, formou
bezhotovostného platobného styku.
6.6
Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č. 15412019 Vypracovaným dňa 03.12.2019 znalcom:
Ing. Vladimírom Kubincom' Makov č.65, 023 56 Makov, ktoý bol vypracovaný na stanovenie
všeobecnej hodnoty pozemku C-KN č.3766136 a pozemku C-KN 3766117 v k.ú. Tuľzovka.

článok VII
Odovzdanie a pľevzatie nehnutel'ností

7.I
Kupujúcí vyhlasuje, Že pozná 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 kupy na zŕúďade Rozhodnutia o povolení vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostí, vydaného okľesným úradom Čadca, katastrálnym
odborom. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na zákJade právoplatného rozhodnutia
ojeho povolení.

článok VIII
osobitné ustanovenia

8.1
Nezaplatenie Kúpnej ceny podl'a Čt. vl.; včas a riadne je hrubým porušením zmluvnej povinnosti
Kupujúceho a zatJadá oprávnenie Predávajúcemu odstúpiť od Kúpnej zmluvy. A to v prípade' ak
Predávajúci Kupujúceho po uplynutí lehoty na zaplatenie Kúpnej ceny včas a ľiadne písomne upozorní
na adrese uvádzanej v záhlavi tejto Kúpnej zmluvy a Kupujúci ani do 7 pracovných dní od prevzatia
Yýzvy Predávajúceho k splneniu si jeho zmluvnej povirmosti, povinnosť nesplní.
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8.2
Predávajúci vyhlasuje, že si splnil všetky daňové povinnosti, ktoré mu vyplývajú z vlastníctva
nehnutelhosti. Všetky prípadné dlhy a akékolVek záväzky voči tretím osobám , ktoré nie sú
Kupujúcemu známe pri uzatvoľení tejto Zmluvy a ktoľé vznikli pred uzatvorením tejto lĺupnej zmluvy,
je Predávajúci povirrný uhľadiť a splniť a tieto dlhy a závázky ĺeprechádzajú na Kupujúceho
Predávajúci 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 azmluvné
stĺany sú povinné si vydať všetko, čo si navzájom plnili. odstúpenie sú zmluvné strany urobit'
v písomnej forme a doručiť ho na adľesu trvalého pobytu alebo sídla druhej zmluvnej strany uvedenú
v tejto zmluve. Ak zmluvná strana zmeni trvaIý pobyt alebo sídlo, je povirľlá túto skutočnosť
bezodkladne písomne oznámjť druhej zmluvnej stľane. Ak zmluvná strana neprevezme oznámeníe
o odstúpení od tejto zmluvy, odstúpenie sa povaŽuje za doručené dňom, kedy sa zásielka vráti|a späť jej
odosielatel'ovi.
8.4
Zmluvné stľany sa dohodli, žeĺávrhna vklad vlastníckeho pľáva podá Kupujúci, a to do 14 pľacovných
dní po podpísaní Kúpnej zm-luvy.
8.5
Pľedávajúci podpisomKúpnej zmluvy s p l n o m o c ň u j eKupujúceho, abyvzmysle $ 28 zákona
č. 16211'995 Zb. o Katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných pľáv k nehnutel'nostiam
(Katastľálny zákon) v zneni neskoľších pľedpisov a noviel, požiada|okľesný urad Čadca, Katastrálny
odbor' o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostí k predmetu prevodu podl'a
Kúpnej zm7uvy.
8.6
Kupujúci a Predávajúci sa dohodli,že akKúpna zmluva alebo Nár,ľh na vklad vlastníckeho práva budú
obsahovať prípadné chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti,bez zb5rtočného odkladu
písomne vyhotovia Dodatok k tejto zmluve, alebo k Návrhu na vklad vlastníckeho práva, aby došlo k
naplneniu vôle oboch zmluvných strán vyplývajicej z obsahu Kúpnej zm7lny. Ak príslušný katastrálny
odbor okresného úradu v Čadci preruší konanie o návľhu na vklad vlastníckeho pľáva do katastra
nehnutelhostí podl'a Zmluvy v prospech kupujúceho, zmluvné strany sú povinné poskytnúť súčirľrosť
druhej zmluvnej strane a odstľániť nedostatky Zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho pľáva do katastľa
nehnutel'ností, prípadne jeho príloh.

Clánok IX
Záverečné ustanovenia

9.1
Zmllvné vďahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnýmí ustanoveniami občianskeho
zákonníka' ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.
9.2
Zmllvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú bezprostredne riešiť dohodou Zmluvných strán,
vprípade riešenia sporov súdnou cestou, budú tieto riešené príslušným súdom Slovenskej republiky
podl'a platných predpisov'
9.3
Pľe doručovanie všetkých písomností podl'a tejto Zrnlu\y a/alebo v súvislosti s ňou platí, že pokial'sa
poštou dopoľučene do vlastných ľúk posielaná písomnost' vráti ako nedoručitelhá, povaŽuje sa
vľátenie nedoručenej zásielky za deň doručenia, aj ked' sa adresát o ňom nedozvedel.
9.4
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu prevodu na základe Rozhodnutia o povolení vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností vydaného okľesným úradom Čadca, katastrálnym
odborom. Právne účinky vkladu vlastníckeho právavznikajú na záhJade právoplatného rozhodnutia o
jeho povolení.
9.5
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Táto zmluva je povinne zveľejňovaná podl'a $ 5a zákona č.2IIl2oOo Z.z' o slobodnom prístupe
k informáciám a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneĺineskorších predpisov.

9.6
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán a účirrnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Turzovka, v súlade so zákonom č.
4011964 Zb. občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov, ktoľým sa menia a dopĺĺajú niektoré
zákony.
9.7
Kúpna zrlúuvaje vyhotovená v 6 exemplároch, z ktoých 2 exempláre budú pľedložené okresnému
úradu Cadca, Katastrálny odbor k návrhu na vklad vlastníckeho práva,3 exempláľe sú určené pre
kupujúceho a 1 exemplárjeurčenýpre Predávajúceho .

9.8
Súčasťou zmluvy ako jej pľílohy sú:
1) Uznesenie é. I2I-14|I0-202I MsZ v Turzovke zo dňa I4'I0.202I
2) Výpis z listu vlastníctva č.9473 vývoľený cezkatastrálny portál
3) Výťah zGP é.e-7l20l9
9.9
Zĺĺiuvné strany vzájomne vyhl asuj ú, že ichzmluvnávolhosť niejeobmedzená,zm7uvuuzatvorili
na zál<lade ich slobodnej vôle, zm7uva nebola uzaÍvorená v tiesni a iných napadne nevýhodných
podmienok' zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Turzovke, dňa ..
1J ?o{U V Turzovke, dňa ... / J 47oí{,

Predávajúci:
Peteľ Malicher
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!mu
pre

zNESENItri, č.: \n -n4/70 _20zn

MESTSIG ZASl]jPrl'EijS]"VO V TURZOVKE

^l 
SCIIV^ĺ]U"ĺE

ĺ./ odkúpenie spoluvlastníckych podielov z pozelnku, parcely C-KN č.3166l17 - clruh pozenrku :

zastaval-lá plocha a náclvoľie o výmere 4 m2,ktorá je zapísaná na LV č. 9473, vedený okresným Ĺtľadom
Čaclca, pľe ol<res Čaclca, obec Turzovka, katastrálne Ĺlzemie Turzovka, a to od podie iových spoluvlastníkov:

- pocl 82:-Ján Malichcľ, ľodemý lVĺa[Íchcľ, naľocĺcný \4.07.t947, bytom Doĺĺĺ sociálnycĺl
služieb Celáľe - Kírt' 1E9, 99n 22 Bušĺmce, zastúpeľný opatľovníkom na záklaele rozsudlĺu 0S Čaclca
886/87 a2l2l95, Oľgamizácia: Doľĺl sociálĺrych služieb Čeláľe - Kíľt' ĺ89,991 22 ĺ}uršĺmce, nČo
:00647560' ltiaditcl': PaeelDľ" Anastázia Kcľtószová x}oľiková, naľ. 20.02.ĺ969o adresa tľvnĺóho
pĺlbytu : Panickó i)ľavce n53' 9E5 32 Vel'ká maĺl ĺpl'om, - spoluvlastnícky podicl ll28, čo preclstavilje
výtneľtl 0,l4 t-l'l2, za kťtpnu cenu Vo výške: l,51 €;

- pod 83: Ämma Rc[ĺšáľĺová, ľodamá Kaľ"asĺlvá, maľoaĺcná CIn.03.ĺ948, bytoľm Vyšný Koĺlícc 2E7, CI23 54
T'uľzovka- spoluvlastníckypodielll28, čopredstavLrjevýrneru 0,I4m2,zakťlpnucelluVovýške: 1,5l€;

- pod I}5: Eva Jaĺrílĺová, ľocleĺná Malicheľová, ľĺaľodcĺrá 14.02.1960, liytorľr Poclvysoxĺá 355, CI23 57
Podvysoká - spoluvlastrríclĺy podiel ll28, čo predstavuje výmeru 0,I4 m2, za kťtpnu celltl Vo výšlĺe: 1,5l€;

54'ĺ'uľzovka - spoluvlastIlícky podieI %, čo precistavuje výmeru 1 tn2, za kĺlpnu cenu: l0,75 €'

- pod B10:Pavoĺ Maĺicher, ľodemý Manĺchcľ, ľlaľocnený ĺx.04.n950, bytom Streĺĺ 303,023 54
'ľuľzovka - spoluvlastrlícky podiel Il2B, čo predstavuje výnreru 0,14 n2, za kĺrpnr.r cenLl Vo výške: 1,5l€;

--pod B12: Pctcľ Malichcľ, ľoclený Maflicheľ, narodený 15"07.1953' bytoĺľl Chalupĺĺova L56ĺ17,022 CIn

Cadca - spoluvlastnícky podie| Il28, čo predstavtrje výmeru 0,14 m2, za kĹlpnu cenll Vo výške: l,5l€;

- pod B l3: Ing. Maoľián Kobolĺĺa, ľoclcný Kobollĺa, naľoĺlený 03.05.ĺ967' by{orn Stľed 4E7l29' 023 54
Tuľzovka - spoluvlastnícky podiel 114 , čo preclstavr"lje výnreľu I ln2, za kĹlpnu centl vo výške : 1 0,75€;

2./ odkúpenie spoluvlastníckych poclielov z pozetnklt, z novovytvorenej paľcely C-KN č.3166136 - clrirli
pozemku '. zastavaná plocha a nádvoľie o výmere 25 m2, ktoľá vznikla oclclelením od pôvodnej paľcely C-
KN č' 3766ll9 - cĺľuh pozemku: zasÍavaná plocha a náclvorie o výmere 28 n2, ktorá je zapísaná na LV č.
94'/3, vetlerlý okľesným Ĺlľacĺom Čadca, pre okľes Čadca, obec Tuľzovka' katastrálne Ĺlzemie Ttlrzovka,
Geornetľickýrn plánom č. e-712019 vyhotoveným clňa 20.05.2019, spoločnost'ou GEODEZIA ČADCA,
s.ľ.o, Ing. Jallou FuljcľovoLl' Vyšný Korliec 216,023 54 Turzovka, Ĺlraclne overeného ()kľesnýnr ťtradom
Cadca, katastľáInym odboľom, Irrg. Jozefonr Polkoni, dňa24'06'2019 pod č.681l20l9, ato od podielových
spoluvlastníkov:

- pod I32: Ján Malicher, ľoclený Malicheľ, naľoĺlcný 14.07.|941, bytom Doĺn sociĺĺlnych
služicb Čcláľc - Kĺľt' 189, 991 22 tr}ušincc, zastúpený opatľovníkom na základc rozsudku oS Čadca
886/87 a2l2l95, Oľganizácia: I)oľn sociálnych služicb čeláľe - Kíľt' 189,991 22 Bušince, trCo
:00ó47560, lliaditcl': PaedDľ. Anastázia Keľtószová Boľiková, nar. 20.02.1969, aďľesa tľvalóho
pobytu : Panickó l)ravce l53,985 32 Vcl'ká nad lpl'om, - spoluvlastnícky podiel 1l28, čo pľedstavrrje
výmeru 0,89 nr2 , za kĺtpnu cellu Vo výške: 9,5] €;

- pod 83: Anna Rekšáková, rodcná Kaľasová, narodená 01.03.1948' bytorn Vyšný Koniec 287'023 54
Tuľzovka - spoluvlastnícky podiel ll28, čo pľedstavrrje výnleľLl 0,B9 n2, za kúprlu oeIlLl Vo výške: 9,51 e,
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Dľuhá stľana
UZNESENIA č.: 12l _l4ll0 _ 202l

- pocl 85: Eva .Ianĺková, rodcná Malicherĺlvá, naľĺldená 14.02.1960' bytoĺn fl'ĺltlvysĺllĺá 355, 023 57
Poĺlvysoká _ spoluvlastnícky podiel ll2B, čo pľedstavtlje výmeľLr 0'89 m2, za kĹlpnu celltl vo výŠke: 9,57 €;

- pocl [)8 : ĺ]ĺrbomíľ Mĺrlicheľ, roclený Malichcľ, naľĺlclcný 12.05.1962, bytom Vyšný Konicc 442, {l23
54 ľuľzovka - spoltrvlastnícky pocliel %, čo pľe dstavtlje výrnertl 6,25 lnZ, za kťtpnLr centl: 67. l9 €;

- pocl Bl0:Pavĺll Malicheľ, ľoĺlcný Malichcľ, naľoĺlený 11.04'1950' bytom Stľed 303,023 54
ľuľzĺlvka - spolilvlastnícky podiel 1l28, čo pľedstavuje výmeru 0'89 m2' za kúpnir ce|ltl Vo výške: 9,5] €

- po'd I]12: : l'ctcr Malicheľ, ľodený Malichcľ, naľodený 15.07.1953' bytom Cha|upkova 156117,022
01 Cadca - spoluvlastnícky podiel1l28, čo pľedstavlrje výmeru 0,89 m2, za kĹlpllLr cellu Vo výške: 9,51 e:

- pod B13: : Ing" Mĺrľián Kobolka, ľodený Kobolka, naľodený 03.05.1967' bytoľn S{ľecl487/29,023 54
Tuľzĺlvkĺt - spoluvlastnícl<y podiel Il4 ,čo predstavuje výlneľu 6,25 n2, za kťtpnu cĺ:lltl Vo výške: 67,19 €;

Kúpna cena Za pozemlĺy, parcely C-KN č.3766l17 a C-KN č' 3'l66l36je uľčená rra záklacle znaleckého
posudku č. č'1r54l20l9, vypracovanýrn dria 03.12.2019, Ing.Vladimíľotn Kubinconr ,Mirkov č^65,023 56
Makov, vo výške : l0,75 €/rn2 pozemktr.

Za podmicnok:

- KupujĹlci znáša v plncj výške náklady, ktoré sĹr spojené s pľevodom vlastníctva k pozenrlĺom, t.j' správlly
poplatok za navrll rla vklad vlastrríckeho práva do katastra nelrnr'rtel'ností vo výške 66,- e:rĺ'lnnluva. ťlľadné

overclrie podpisov pľedávajĹlciclr a pod.
_ PľedávajĹtci sĹlhlasia so zápisom GP č' e-7l20l9 vyhotoveným clria 20.05.20l9 clo katastľa nelrnutel'ností

3./ I)oveľujc
pľitlrátora mesta lra uzavretie kťlpnyclr zmlĹlv v zInysle $ 588 a nasl' Zákona č.40ll964 Zb
občiansky zákorl11ík v platnom znení.

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Tuľzovl<e: l3
Pľítomní na hlasovaní: 9
Hlasovanie ZA: 9 MUDľ' Jozef t3ajcaľ, MUDľ. Vieľa Belková' JUDľ' Martin Birka, Ing' Jozela Dlhopolčeková,

Marián ChLrciej, Ladislav KaclLlľa' Ing. Jana Majtanová, lng. Maftin Mravec,
PaedDr' E'leonóra Rudinská

Hlasovanie PI{O'l'l: 0
ZDRŽALI sa hlasovania: 0

Pľimá
JUDr. míľ GOLIS

Poĺl
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej repubtiky

rľýpls z KATASTRA NEHNUTEĽNoSTĺ
Vytvorené cez katastrálny portáIokres: Čadca

Obec: TURZOVKA
Katastrálne Územie: Turzovka

Dátum vyhotovenia
Čas vyhotovenia:

14.01.2022
09:01:13

yŕpls z LIsTU VLAsTNícTVA č. 9473
ČesŤ n: MAJETKIVA PIDSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastľálnej mape

Parcelné čislo Výmera v m2 Druh pozemku Spósob využ. p' Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.

3766l'17 4 zastavaná plocha a nádvorie 22 1

3766/ 19 28 zastavaná plocha a nádvoľie 22 '|

Legenda:
Spósob vyuŽĺvania pozemku:

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

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

ČnsŤ B: VLAĺTNĺCIA tNÉ IPRÁuNENE osogy
Por' číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čísto (lco) a Spoluvlastnícky podiet

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
í MALIGHER Jozef (žena Antonia Kubiš), Tuľzovka (SPF) 1 / 4

ldentifikátor :

Titulnadobudnutia čd3344110,273124,4791,4792,4821140
Titul nadobudnutia PKV 2656
Titul nadobudnutia ROEP

TURZOVKA
Účastník právneho vzťahu: Vlastník

2 MAL|CHER Ján (syn Jána), Vyšný Koniec č.s.291, 023 54 Turzovka 1 / 28
Dátum narodenia : '14.07'1947

Titul nadobudnutĺa čd 1011142
Titul nadobudnutia PKV 2656
Titul nadobudnutia ROEP

TURZOVKA
Účastník právneho Vzťahu: Vlastník

3 Rekšáková Anna r. Karasová, vK2ĺ7,Tuľzovka, SR 1 / 28

Dátum narodenia : 01'03.'l948
Titulnadobudnutia osvedčenieoded.9D1'l3olo4-347l20o5

Učastník právneho vzťahu: Vlastník
4 MALICHER ondľej (syn Jána), Tunovka (SPF) 1 / 28

ldentifikátor:
Titu! nadobudnutia čd 1o11l42
Titul nadobudnutia PKV 2656
Titul nadobudnutia ROEP

TURZOVKA
Účastník právneho vzťahu: Vlastník

5 Janíková Eva r. Malicherová, čs.355, Podvysoká, SR 1 / 28

Dátum narodenia : 'l4.02.1960

TituI nadobudnutia osvedčenie o dedičstve 14D 339/2010 -21712011

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
1/287 MALlcHER Terézia (dcéra Jána), Turzovka (SPF)

ldentifikátor:

lnformatívny v'ýpis 112 Údaje platné k: 13.01.2022 18:00
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Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čísto (tco) a Spotuvlastnícky podiet
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

ldentifikátor :

Titu! nadobudnutia éd'lo'l1l42
Titu! nadobudnutia PKV 2656
Titul nadobudnutia ROEP

TURZOVKA
Účastník právneho Vzťahu: Vtastník

8 Malicher Ľubomír r. Maticher, vK 442, Turzovka, Psč o23 54, sR 'l / 4
Dátum narodenia : 12'05'1962

Titul nadobudnutia Uznesenie o dedičstve é.8Dl7'll20'l8 zo dňa 17'10'2018,z4741l2o'l8 - 16'19/2018

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
í0 Malicher Pavol r. Malicher, Stred 303, Turzovka, SR 'l / 28

Dátum narodenia: 1'l.04.'l950

Titul nadobudnutia Uznesenie 9D 1170/2005-31 -649/2006

Účastník právneho Vzťahu: Správca
11 Slovenský pozemkovlý fond Bľatislava, Búdková 36, 817 47 Bratislava /

1't, sR
lčo : '17335345

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

Účastník právneho vzťahu: V|astník
12 Malicher Peter r' Malicher, Chalupková 156117, čadca u Hluška, PSč 'l / 28

02201, SR
Dátum narodenia: ĺ5.07.í953

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva Nz 38433/2013'č.V 3783/2013 -767l20'l3

Účastník právneho vzt'ahu: Vlastník
13 Kobolka Maľián r. Kobolka, lng., Stľed 487l29,Turzovka, PsČ o23 54, 1 / 4

SR
Dátum narodenia: 03.05.1967

Titulnadobudnutia osvedčenĺeodedičstve10D/86/20'l3-38-825113

Tituly nadobudnutia LV:

Žiadost'o zápis a zákľes GP č'7t2o17 zo dňa 21'o8'2o18, R 696/2018 -864t2o'l8

1

Geomett

Legel

22-t

LV

PI(V

Č,qsŕ c: Ťnncuv
Bez zápisu.

lné údaje:

Poznámka:
Bez zápisu

1'| K vlastníkovi č. 'l , 4,7 je spľáva ku všetkým nehnutel'nostiam

lnformatívny v'ýpis 212 Udaje platné k: 13.01.2o22 18:00
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Geometrický plán č. e-7/2019

Ĺegenda - spósob vylŽlvania pozenkov:

22 - Pozenok, na Horom je postavená inžinierska stavba _ cestná, miesÍna a Účelová konuni6cia, lesná cesla, potná cBsta, chodnlk, nekryté parkoviskoa lch sÚčasf

KAz VÝMER
Doterajší stav Zmeny Novtý stav

Číslo

Výmera Druh

pozemku

'c
k

parcele

číslo

m2

od

parcely

číslo

m2 Čĺslo

parcely

Výmeľa

Druh

pozemku

Vlastník

(iná oprávnená

adresa (sídlo)

LV

PKV

parcely

PK KN ham2 ham2 kódy

c473

9473

3766/1 5

3766/17

3766/19

I

4

28

Stav podl'a registra C KN
I

J

4

25

Zastavaná pl-

22

Zastavaná pl.

22

Zastavaná pl'

22

Zastavaná pl.

22

dotenjši

dotenjšĺ

Mesto Tuĺzovka

delto

Zastavaná pl'

Zastavaná pl

Zaslavaná pl.

1

2

1

,

3766/17

3766/36

4

25

3766/17

376ô/19

4

25

3766/15

3766/19

3766h7

3766/s6

Spo/u: 41 29 41
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