jiľ;'!;ľ'ľ:"Yu]ľľJiäĺľ,lo"''"uy,ouýchpriestorov
|Iza*otenäpodlä'.'"ffi"|lľuľ"ľÍ
a občianskeho zákonníkav zneni neskoršíchpredpisov

č.E - 13/2022-AH

1)

Pľenajímatelo:

obec:
Sídlo:
lČo:
DIČ :
IČ ppH:

Mesto Tuľzovka
Stred č. 178,023 54 Turzovka
00314331

:

2020553315
nie je platiteľom DPH

JUDľ. Ľubomír Golis, pľimátoľ mesta
zmluvy: JUDr. Ľubomíľ Golis, pľimátor mesta
oprávnený rokovať vo veciach pľedmetu zmluvy:
Mgľ. Anna Hrtúsová, ľeferent spľávy majetku mesta
Kontakt: 04114209321, MT: 09051396 160; e-mail: anna.hľtusova@tuľzovka.sk
Adľesa doručovania: Mesto Tuľzovka, Stred č. 178'023 54 Turzovka
PRIMA BANKA SLoVENsKo, a.s',
Bankové spojenie :
020461700215600
Císlo účfu:
SK50 5600 0000 0002 04617002
IBAN:
(d'akj len ako ,,prenajímateľ")
Štatutárny oľgán
opľávnený k podpisu

a
2)

Nájomca:

Názov:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
lČ opH:

oľgán:

Slovenská autobusová dopľava Zilina, akciová spoločnosť
Košická 2,010 65 Zi|ina
36 407 77I
2020107573
sK2o20I07513

predstavenstvo
podpisu
zmluvy:
Ing.
Peteľ Pobeha, predseda predstavenstva
k
oprávnení
Dr. Ing' Peter Sufliaľský, člen predstavenstva
oprávnený ľokovať vo veciach pľedmetu zmluvy:
Mgr. Lukáš Kubiatko, ľeferent správy majetku
09051547513; e-mail: kubiatko@sadza.sk
Štamtárny

Kontakt:
Adresa doručovania: Ulica I.mája1OI6l4,oC RAMITA,010
SK80 1100 0000 0026 2178 8493
IBAN:
TATRSKBX
SWIFT:
(d'alej

Ol Žilina

len ako ,,nájomca")

(ďalej spolu len ako ,,zmltmné stľany")

čl.I.

Pľedmet zmluvy

1.

Pľedmetom nájomnej zmluvy sú nebýové priestory, nachádzajtrce sa na tľeťom poschodí v
budove Mestského úľaduv Turzovke. Pľenajímatel' je výlučnýmvlastníkom nehnutelhosti,
budovy Mestského úľadu v Tuľzovke, č. súp. 178, nachádzajúcej sa na ulici Rudolfa Jašíka,ktorá
je postavená na paľcele cKN č. 217,vedená na LV č. l341.

2.

Pľenajímatel' pľenajíma nájomcovi na dočasnéužívanienebytové priestoľy o celkovej rrýmeľe
43,22 m2 podlahovej plochy v z|oženiz
. kancelárske pľiestory (č. 83) o r1ýmerc 23,70 m2 podlahovej plochy
1

go:

Ť

a

'
3.
4'

ostatné obslužnépľiestoľy - spoločnéchodby, spoločné
schodištia a samostatné Vyq
výmeľe 19,52 m2 podlahovej plochy

o

*ď

.l

Vykuľovacia plocha nebytových pľiestorov je 34,15 m2 podlahovej
plochy.
Pľenajímatel' prehlasuje, že je op.áu1"-ry'qreriechát' nebytôvé
priestoľy do äočasnéhoužívania
nájomcovi v zmysle $ 3 zákona č,. t16l1^ggo Zb, onájme
a podnájme nebýových pľiestoľov

v zneni neskoľšíchpľedpisov.

čl. rr

Účel ná;mu

1.

Nebýové priestory tvoriace predmet nájmu sa pľenajímajú
za účelom
- zľiadenia zd'ržovne pľe vodičov autóbusovej
aop"uny

:

\

čl rĺr

Doba nájmu

1'
2'

:#;:^

o nájrne nebytových pľiestoľov sa uzatvárana

dobu neuľčitú,s účinnostoou od 01. júna

Do skutočného užj11nr3 neby'tového priestoru s povinnosťou
od daného dňa platit,poplatky vstúpi
nájomca 01.06. 2022.Tento deň je ziroveíp.uý.
dňom nájmu.

CI.IV

Výška a splatnost'nájomného, pľevádzkových a režijných
nákladov
Nájomné za prenájom nebytových priestoľov podl'a tejto
zmluvy sa dojedn áva vzmysle $ 7
zákona č' 11611990 Z'b'
náyne a poänájme nebytových "p.i..io.ou v znení neskoľších
pľedpisov
'o naľiadenia
a Všeobecneho záväzneho
o určovani ouíyträrlo nájo-neno za prenájom nebýových
pľiestorov vo vlastníctve mesta Tuľzovka účinného
dňa 1 .s'ťggg ajeho novelizácie č. 1/2005
účinnéhood l .I.2006.

Za dočasne užívanienebytových priestorov je stanovený nájom:
o
ľočnýnájom za prenájom nebytových priestoľov je : 1 031n- Euľ
lelkový
o
Stvľťročnýnájom za pľenájom nebytových priestorovje: 257,75
Eur

2

3

'

Pľenajímatel' je pov_inný počas celej doby nájmu zabezpečovat'nájomcovi
dodávku
služieb, ktoľých poskytovanieje s užívanímnebytovýcň pľiestoľov
spojené. Jedná sa tieto služby:
a

dodávku tepla

a

dodávku vody zveľejného vodovodu
odvádzanie odpadových vôd do veľejných kanaljzácií
dodávku elektrickej eneľgie

a
a

4' Poplatky

za

služby spojené s nájmom, ktoľépodliehajú cenovej ľegulácii v zmysle pľávnych
ptutu"aml vždy do 20{ého dňa
v treťom mesiaci daného štvťľoku:

predpisov, sa nájomca zaväzuje platit' štvrtľočne,zálähovými

o

Celkov'|

1oč1á zálohoví platba za dodávku tepla pľedstavuje sumu: 390,- €/ľok,

štvft'ľočnázálohová platba za dodávku tepla je '', sumó' 97,5O €JQ.

o

Celková ročná záIohová platba za dodávku vody z veľeinéhovodovodu ako
i stočnépľedstavuje sumu: 30,00 €/osoba/ľok . štvľroĺňĺ
zálohová platba za
dodávku vody a stočnéje v sume: 7,5O €/Q .

2

a

Ročná zálohová platba za spotľebu elektrickej eneľgie predstavuje sumu:
140,- €/rok, štvľťročnázéiohová'platba je v Sume: 35,- €/Q.

Ročnézálohové platby za služby spojené s nájmom pľedstavujúsumu: 560,- Euľ /rok
a štvľt'ľočné
zá|ohové platby za služby spojené s nájmom pľedstavujú sumu: 140,- Euľ/ Q.

5.

Zmluvne strany sa dohodli, že prenajímateľ bude nájomcovi vystavovať štvľt'ľočnefaktúry na
úhradu platieb za prenájom nebytových priestoľov v sume: 257,75 Eur a na úhľadu zálohových
platieb za služby spojené s nájmom v sume z I40,- Euľ, vždy do 20-tého dňa v tľet'om mesiaci
daného štvľťľoka.Splatnosť faktúľyje14 dní odo dňajej vystavenia.

6.

Celková ľočnáplatba za odvoz komunálneho odpadu predstavuje sumu: 19,92 Euľ/ľok,
ktorú nájomca uhľadí na základe faktúľy vystavenej prenajímatel'om najneskôľ do 7 dní odo dňa
účinnostitejto zmluvy Nájomca bude k likvidácií odpadu a separovaného zbeľu použivať smetné
nádoby, nachádzajÚce Sa vo dvore za múzeom.

7.
8.

Nájomca si zabezpečíupľatovanie pľenajatých pľiestoľov (kanceláľie, WC) na vlastné
náklady.
Prenajímatel'sazaväzuje po skončenípríslušnéhoobdobia' zaktore obdľžíod dodávatel'a faktúru
zaslužby podliehajúce cenovej ľegulácii, vykonať najneskôr do 30.06. nasledujúceho kalendárneho
roka skutočnévyúčtovaniezálohových platieb podľa meračov energií (služieb) a toto výčtovanie
bez zbytočnéhoodkladu doručiťnájomcovi. Nájomca je pďvinný pľípadnýnedoplatok zaplatiť
prenajímatel'ovi najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia výčtovania' Prenajímatel' je povinný
pľípadný preplatok na zálohových platbách vrátiť nájomcovi do 14 dní odo dňa doľučenia
vyúčtovania.

9. Zmluvne

stľany sa dohodli, že zálohová platba za s\užby spojené s nájmom nebytových pľiestoľov,
špecifikované v čl. I) tejto zmluvy, za obdobie 05/2022, ktoľénájomca uživaI na zák|ade Zmluvy
o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa29'04.2022, bude započitaná do ľočnéhozičtovania

zálohových platieb

za služby spojené s nájmom

nebytových pľiestorov

za rok 2022, ktore

pľenajímatel'uskutočnípodľa skutočných nákladov za energie, v termíne do 30.6. nasledujúceho
kalendárneho ľoka'
10'Pľenajímateľ je povinný v prípade požiadania pľedložiťpodklady k vyúčtovaniu služieb nájomcovi'

11. Prenajímateľ si vyhradzuje pľávo jednostranného zvýšenia nájomného foľmou písomného
oznámenia o zvýšenínájomného za pľedmet nájmu v závislosti od úrovne inflácie' jedenkrát

ročne. Nájomné platné k31.I2. bežnéhoľoka sa zvýši omieru inflácie oficiálne vyhlásenú
Statistickým úradom SR. Zvýšenénájomné bude nájomcovi písomne oznámené prenajímatel'om
a následne do faktuľované. Faktúľabude splatná do 14 dní odo dňajej vystavenia.

12. Pľenajímateľ si vyhradzuje právo jednostľanného zvýšenia nájomného foľmou písomného
oznámenia o zvýšenínájomného za predmet nájmu v závislosti od úľovnezvýšenia cien eneľgii,

pľíp.zmenou výšky nájomného, ktoľé je stanovené podl'a Všeobecne zápázného naľiadenia
za pľenájom nebytových pľiestoľov vo vlastníctve mesta
Tuľzovka. Zvýšene nájomné bude nájomcovi písomne oznámené prenajímatel'om a následne do
faktuľované. Faktúra bude splatná do 14 dní odo dňajej vystavenia.
o uľčovaníobvyklého nájomného

ct. v.
Práva a povinnosti zmluvných strán

l.

Prenajímatel'odovzdá nebýové pľiestory v stave spôsobilom na obvyklé užívaniea na dohodnutý
účelnájmu podl'a čl. II tejto zmluvy.
a

J

2'

Nájomca vyhlasuje'.že je oboznámený so stavom nebytového priestoľu
a tento prebeľá bez výhrad
v stave zodpovedajúcom účelunájmu a nájomca ĺctr uuae
na svoje nákladý udržiavať v stave
v akom ichprevzal.

'

Nájomca je povinný užívaťnebytové priestory v rozsahu
určenom v účelenájmu podl,a čl' II tejto
zmluvy a nemôže zmenit'dohodnuý účelužívaniabez
súhlasu prenajímatelä.

3

4' Nájomca

nie je opľávnený prenechať pľenajatý' nebýový priestoľ
alebo jeho
tretej osobe bez predchádzajúceho písomnéhó .ĺľ'tu.u
p."n ijimatel,a.

časťdo

prenájmu

5' Nájomca

nie je opľávnený vŕtať do stien a upevňovat'akékolŤek
skrinky a iné veci,
z dôvodu poškodenia ľozvodov v ľrudove, elektľika,
vodovoduo a iné.

6' Nájomca môže vykonávať stavebné úpľavypľenaja!ých pľiestoľov jedine

s predchádzajúcim
písomným súhlasom prenajímatel'a. V pr?padá .Ĺ"ne"niá
nájryu je nájomca povinný dať prenajaý
priestor do pôvodného stavu, ak nebude s prenajímatelbm johoänutďinak.
Ý o*"o" technického
zhodnotenia pľenajatéhomajetku mesta, nĺjomcäsi
nebuJe uptutĺouuľ náľok na vloženéinvestície'

7' Nájomca je povinný bez zb7ĺtoč,néhoodkladll oznámiť pľenajímatel'ovi
potľebu opráv väčšieho
charakteru a umožniťmu ich vykonať, inak nájom"u
dá za škodu, ktorá neplnením
povinností vznikla' Dľobnéopravy a údržbuuypt;ii.ou1ĺ"u
"oJporr"
z opotrebenia maieriálu

zabezpečí

nájomca na vlastné náklady.

)

8' Nájomca je povinný bezodkladne od vyľozumenia pľenajímatelbm
o vzniku havárie v objekte
umožniťprenajímatel'ovi alebo iným povereným piacouníkorn
pľístupk zariadeniam objektu
(ľozvodom vody a tepla). Nájomca zabezpeči.ĺáan"
u"uľnýĹuoĺ"spoločných pľiestoľov'

9. Nájomca je povinný zabezpečiťdodržiavanie predpisov
predpisov na úseku ochľany pľed požiarmi.

tieto na požiadanie predložiť

k nahliadnutiu prenaj ímatelbvi
10' Nájomca je povinný zabezpečit'na vlastné
náklady

zaľiadenía svojho majetku

prenajímatel'ovi.

o bezpečnosti a ochrane zdtavia pri práci,

a

poistnú zmluvu

"

poistenie svojej pľevádzkovej činnosti,

Äa požiaduniď p.edlozŕ

k nahliadnutiu

1l' obe zmluvné stľany konštatujú,že ochrana abezpečnosť majetku
aosôb je vtomto objekte pre
obe stľany dô\ežitá, preto musí bý zohl'adnená vo us"ity"r'
vzájomných organizačných väzbách
oboch zmluvných stnĺn, pritom ša vychádza ,a zásady:,'zi
uuzaa zÄ1uvná"rtrunu v tejto oblasti
zodpovedá za nim užívane priestory. opatrenia sú prýmané
tak, aby činnosťjednej zmluvnej
stľany negatívne neovplyvňovala činnosťdruhej 'st"rany, resp'
nezvyšovala riziko vzniku
mimoriadnej udalosti. Pri nesplnení uvedených podmienok
Áa1o^óuzodpoíedá
stoau, ktoľá by
'u
ýmto neplnením vznikla na majetku pľenajímaieläv plnom ľozsahu.

12' Pľenajímatel'nezo-dpovedá za škody vzniknuté na
majetku v pľenajaých priestoroch, t'
všetkých hnutelhých veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve pľenají'át"i'u'
13

' Nájomca sa zaväzuje; Že na žiadosťprenajímatelä spľístupni prenajatý priestoľ
kontroly jeh o užívania'

j'

na

za účelom

l4'_ Nájomca je povinný rešpektovat' zákazfajčenia v budove
prenajímatel'a v zmysle zákonaé.
377/2004 Z' z' o ochrane nefajčiarov a o Zmene a doplnení
niektorých zákonov v znenineskorších
predpisov.

4

15.

Nájomcasazaväzuje,žev pľípade skončenia nájmu nebytový pľiestoľ vyprac€ a odovzdá ho
pľenajímatel'ovi v deň skončenia nájmu.

16' Zmluvne stľany sa dohodli, že v pľípadeneuhradenia dlžnej čiastky na nájomnom a následnom
jednostrannom ukončenínájomného vďahu zo strany prenajímatel'a súhlasínájomca s výkonom

ľozhodnutia na vypratanie nehnutelhosti na náklady nájomcu.

.

CL VI.
Skončenie nájmu

l.

Nájomný vďah môže zaniknúť:
a) nájom môže skončiťpísomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou podl'a $ 10 zák. č.
11611990 Zb. o nájme a podnájme nebýových priestoľov (d'alej len ,,zákon o nájme nebytových
priestoľov") v zneni neskorších predpisov; výpovedná lehota je tľi mesiace a zaéne plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doľučenívýpovede druhej zmluvnej strane,
b) na zák|ade zátkona o nájme nebyových pľiestoľov - podlä $ 14 nájomný vďah zaniká aj na
základe iných právnych skutočností nezávislých od vôle zmluvných strán, napľ. zánik predmetu
náimu' smď alebo zánik náiomcu.

2' Pľenajímateľmôže vypovedať nájomnú zmluvu. ak:
a) nájomca užívanebýový pľiestor v rozpoľe so zmluvou,
b) nájomca mešká s platením nájomného alebo za služby spojepé s nájmom viac ako 30 dní,
c) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajúnebytoý priestor, napriek upozorneniam hrubo a
opakovane porušujú ustanovenia zmluvy'
d) bez udania dôvodu
3. Nájomca môže vypovedať zmluvu. ak

:

a) stratí spôsobilosť pľevádzkovať činnosť,na ktorú si nebýový pľiestoľprenajal,
b) nebytový pľiestoľsa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohodnuté užívanie,

c) prenajímateľ svoje povinnosti hrubo porušuje.
d) bez udania dôvodu

čt. vrr.
Úľoky z omeškania

V pľípade'že nájomca neuhľadínájomné do lehoty splatnosti faktúľy, prenajímatel' má právo
žiadaťÚroky z omeškania podl'a $ 369 ods. 2 a $ 369a obchodného zákonníka v zneni neskorších

predpisov'

čl. vrrr.

Spoločné ustanovenia

l.

Zmluva o nájme nebytových priestorov je uzavretá na zŕlk|ade schváleného uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Turzovke č. 21 _3/3 - 2022 zo dňa 03.03.2022 (zámer) a uznesenia č,. 43 - l2l5 _
2022 zo dňa 12'05'2022, (prenájom)' ktoľétvoľia neoddelitelhú súčasťtejto zmluvy.

ct.Ix.

Záv erečnéustanovenia a doj ednania

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak riadi sa táto zmluva, pľáva a povinnosti zmluvných
stľán, ako aj pľávne pomery z nej vypl;ývajúce, vznikajúce a s ňou súvisiace platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebýových
pľiestorov a ustanoveniami občianskeho zákonnika v platnom znení neskoršíchpľedpisov.

5

2' Táto zmluva

nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán a účinnosťnadobúda
dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle mesta Tuľzovka, y1lrYJu&ayka.Sk
a centľálnom registri zm|uv, v súlade so zákonom č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení
neskoľšíchpredpisov, ktorým sa menia a dopĺĺaiĺniektoré zákony'

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch

(z)

rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť oľiginálu.

Kažďá zmluvná strana dostane po jednom (1) rovnopise

+'

.

je
!e!o zmluva povinne zveľejňovaná podľa $ 5a zákona č). 21112000 Z' z. o slobodnom pľístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľšíchpľedpisov.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy je možnémeniť len formou písomných dodatkov
k zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stranami.

6'

Zm|uvné strany vyhlasujú' že sú si vedomé všetkých následkov vypl;ýruajúcich z tejto zmluvy, Že
ich zmluvná voľnosť nie je ničímobmedzená' a že im nie sú známe okolnosti, ktoľé by ĺm biĺniti
platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú na základe tohto
vyhlásenia za škodu, ktoľá vznikne druhej zmluvnej stľane.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, Že ich zmluvná volhosť nie je
obmedzená a že táto zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitúa zrozumitelhú vôl'u' kto;ú
prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve.

8. Neoddelitelhou súčasťoutejto zmluvy sú pľílohy:
List vlastníctva č. l34I vývorený cez katastľálny portál
Uznesenie MsZ v Tuľzovke č.2l _ 3/3 - 2022 a uznesenie č.43 l2l5- 2022
-

-

V Turzovke

dŤn3l.05'2022

MESTO TU

v

Ži\ine dŤla3l.05.2022

KA

VL
Slovenská autobu
akciová
Košická

Zaprenaj
JUDr. Ľubomír Golis
primátoľ mesta

Žilina,
c

Zanájomcu:
Ing. Peter Pobeha, pľedseda
Dr. Ing. Peteľ Šufliarský, člen predstavenstva
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UZNESENIE

č.: 2l _3l3 _ 2022

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE

N
1.

scHvAĽUJE
Dočasnúpľebytočnosťnebytového priestoru nachädzajúcehosa na 3.p. vbudove
Mestského úradu v Tuľzovke, ako kanceláľia č. 83, budova zapisanä na LV č. 1341, ktoľý
je vedený okresným úľadom Čadca, katastľálnym odboľom, pre okres Čadca, obec
Turzovka, katastľálne,Územie Tuľzovka.

2.

Zámer nakladania s majetkom mesta - Pľenájom nebytového priestoru nachádzajiĺceho sa
na 3.p. v budove Mestského úradu v Turzovke, so sídlom: Stred l78,023 54 Tuľzovka,
p!9
vedenej ako kancelária č. 83 o výmere celkom: 43,22 m2 podlahovej
I

zmysle $ 9a) ods. 9, písm. c) Zák. č. 138/1991 Zb. ó majetku obcí vzneni neskorších
pľedpisov ako pľípad hodný osobitného zreteľa,zanájomné stanovené vo ýške: 1031,00
EUR/rok a poplatkov za služby a energie spojené s pľenájmom nebytového pľiestoru
stanovených vo výške: 560,00 EUR/ľok, na dobu neuľčitúod 01'05.2022, s3-oj mesačnou
výpovednou lehotou, za účelomzriadenia zdľŽovne pre vodičov autobusovej dopravy, za

podmienok:
Výška poplatkov bude ročne upravovaná podl'a skutočných nĺĺkladov za služby
- Výška nájomného za pľenájom bude upľavovaná o percento medziľočnejoficiálne
oznámenej inflácie meny' prípadne iných cenových zmien.
-

- Nájomca je povinný uhradiť poplatok za likvidáciu odpadu

Nebýový priestor sa nachádza v budove mestského úradu, ktorá je zapisaná
na LV č. l341, evidovaný okresným úradom Čadca, katastľálnym odborom,
pľe okľes Čadca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka.
Dôvoĺl lroĺlrw osobitrl'áho zľetel'a.je skutoČnpstlnízkehodopýu o prenájom nehnuteľnosti
v meste a z dôvodu zabezpečenia autobusovej dopravy v meste '
bez pripomienok
Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Turzovke; l3
Prítomní na hlasovaní: l0
Hlasovanie ZA: 9 MUDr. Jozef Bajcar, MUDr. Viera Belková, Ing. Jozefa Dlhopolčeková,
JUDr. Radoslav HruŠka,Ladisiav Kadura, Mgr. Štefan Kompánek, Ing. Jana Majtanová,
Emília Máchová, Ing' Martin Mravec
Hlasovanie PROTI: 0

ZDRŽ^Lsa hlasovania: 0
NEHLASOVAL: l Marián Chudej

JUDľ

r GOLIS

Podpísal dňa: 04.03.2022

,t

UZNESENIE č.: 43 _1215 _ 2022
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVo v TURZoVKE

N

SCHVAĽUJE

Prenájom nebytového priestoru, ktoý sa nacháďzana 3.p. v budove Mestského úľaduv Tuľzovke,
so sídlom: Stred l78, 023 54 Turzovka, evidovaného ako kancelária č. 83, o uýmere celkom:
43,22Íropodlahovej plochy, pľq",äĺadttet'a:SAD Žilirra. a. s. " tČo: 36 407 7?l. so sidlom: Košická
2- 0l0 65 Žilinä, v zmysle $ 9a) ods. 9, písm' c) Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, za nájomné stanovené vo výške:
103l,00 EUR/ľok apoplatkov za služby a energie spojené sprenájmom nebytového pľiestoru
stanovených vo ýške: 560'00 EUR'/ľok, na dobu neuľčitú, s 3-oj mesačnou v''.ipovednou lehotou,
za účelomzriadenia zdržovne pre vodičov autobusovej dopľavy, za podmienok:

1

-

Výška poplatkov bude ročne upravovaná podl'a skutočných nákladov za služby
Výška nájomného za pľenájom bude upľavovaná o peľcento medziľočnej oficiálne oznámenej

inflácie meny' prípadne iných cenoých zmien.
-

Nájomca je povinný uhĺadiťpoplatok za likvidáciu odpadu'

Nebytový priestor sa nachádza v budove mestského úradu, ktorá je zapisaná na LV č' 134l,
evidovaný okľesným úradom Čadca, katastralnym odborom, pre okľes Čadca, obec Tuľzovka,
katastrálne územie Turzovka

Dôvodom hodný-gpobitného zrotel'a je shutočnosť nízkeho dopytu o prenájom nehnutel'nosti
v meste a z dôvodu zabezpečenia autobusovej dopravy v meste Turzovka.

2.

Poverenie primátoľa mesta:
_ Na uzavretie zmluvy v zmysle zákona č. 1ló/l990 Zb. o nájme a podnájme nebytoých
priestoľov a zákona č' 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoľšíchpľedpisov podl'a bodu
I tohto uznesenia
- Vypovedanie, odstúpenie od zmluvy uzavretej podl'a bodu l tohto uznesenia v pľípade, ak
nájomca poruší svoje zmluvne dohodnuté povinnosti'

bez pripomienok
Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Turzovke: 13
Prítomnína hlasovanĺ: l l
Hlasovanie ZA: ll MUDr. Jozef Bajcar, MUDr. Viera Belková' JUDr. Martin Birka, Ing. Jozefa
Dlhopolčeková , JUDľ' Radoslav Hruška, Marián Chudej' Ladislav Kadura, Mgľ. Štefan
Kompánek, Ing. Jana Majtanová, Ing' Martin Mravec, PaedDr' Eleonóra Rudinská
Hlasovanie PROTI: 0

ZDRŽALsa hlasovania:0
NEHLASOVAL: O

Pľim
JUDľ.

GOLIS

dňa 13.05.2022
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ziad6ť o zžPis a zák'rcs genctľiľlľhĺpl*nt do KN, Rĺ{50 ?Ú l7 _ lzŕ,N?$l-t
Ziadosť o zápis CP a o vykoĺĺĺir.umcny riĺ]riov KN, l{ 8'',:o:7 - I:Ú"l.2ol7
$iĺpĺazmlorl č'V i't49/20 ] ; ä {ĺilé: ]. l 2.2:0 I 7 _ l !0,r,:0 ] 7
i{i*dtsť c ĺÍpisa z.rkrs GP 1* {,'l'!{ 0:. i2-20 |7' R $l)5|?o l7 _ ]324l2al7
pru zmlure č. V 4 19 l l2t1 7 za {is l 5.0 l.201 8 - 93/20i 8
Íllĺduťo zilpis GP č.42/2a11 zo d&x 29.\2'za17. R'957/20l1 - l12/2al8
pna aluva č. V 488l]?(!l ? 20 d$s rx!.(t:.}il 8 - 2$8i!0 ! 8
l]ídD{ťo zmenu druhu ĺ}ortmku - RqtťhuJnulic oU_ť^_PLo-2o I8/oo5985-a02 zo díta l ] .o5.2o l8. R'l97 l2afi -

3725/3.3'12612-l]|o5

l

(

{

wdž'(.Nz 93705t2oo4-2l82oo5

568/20r I
pna mluva č- V 2350/20 l 8

K

$upn!'mls,J

g,9!
{iĺrirŠt:o zjpii $oc.but'*!j' {s': I '$aa,:$t|

i

V

litl?

zc d a 25. 6- 2ol 8 - 63sl20 18
ĺlm :7.0{l,:t) ls _ $5}2i! ! $

10l.$ zo

íiĺriaťcz;ipi* o ĺíirĺcs(iľ č. -1?!0s035.:5,'10ls 7s dlia ]"3.07.:0l8. R' 60li]$ls _ l]{ ?0l$
p$vqlašftiE 1'hiŕJcniu o vldr7.ĺni *. |i !5.ĺ 1$' $
l 3.09.?0 ĺ$. Z j99}:0l lĺ " os9.;o
Ziĺdost" ĺ ĺipiĺ$ľ ť' 4 l :0 l t'ĺĺi}il íM. lil :0l !i.':ÔrjĎn
il ltl 2 :0l ĺ{ ". } 320 l ti
'*
pľcchoi'c
ĺcŽ{xlĺ?ljilolil
l
ďoľz
ntljeĺtu p:dl'* $ Jd rĺlr..l vo rlztc ua $ l4d ods2
nĺ
l\h{:l
: l'^:9|-tl ĺ
NRsRč. i38/]99ĺ zod a l5.10.20]8'Z4435/2018

l

Zi*doĺ' ĺr nipis gmmct.pltinu Ó,33;J{$6_5?{,,!00
i$ĺdoJt' o äipjs ffi;,ino. pĺlĺádzk*vcj trĺdo{, čs.ĺ] 4_648/200

t

Zápis gmmetrického plánu č. l 24/2006-7 ] 812006
osvedčmie vyhIásenia o \ydÍža1íé.Nz 59047 /0+ i 7 /05
Daovacia zmiuvas č.'l 1864104 zo d a 20. l .05-38/05
, Qarcvacia zmluva č -v 1293/04 zo iB l 7.2'05-l o8/o5
Žiadosť o ápis ggom p]Lánu č.32lo6 a preklopenie
suvu na iist '/iastnicrva.R 280/06 -85/2oo7
K pna aluva č v lM1Da07 zo éiLz IE.9 2007-5s3/2007
; Kugna mlui J Č. \ ]]ri630o) zo r.llir 2. l o.lofi ?. l t)' :oo?
ZiJds_t' o./íPii BBfutnci<é!u pl jnu č. |33':o(}f.r} tt oreie cKN parc'164122..164/20,1@/21 -152Doa7
edčenie }yh lásnia o vydržání č_Nz 4 99 l lzooa ) 7 7 /2oa8
7Áfrennámlu aŕ.v 3l08/2oo1 zo d a l8.3.200E -l98/2008
Rozhodnutie zo d a 29-4.2008 -K]ipna zmluva č.V l 850/07_a _354/2008

K

niuva

-

!532/2018

v 639/20l9 zo d a |3.a3.2019 - lftDal9
$ pnu zmluvr č' v 45.r':oi9 zo ĺlŕl13.03'2o|9 - 177l2oj9
lrarloť o apIs GP r. ]2.:0l9,R tšt?J20l9 zo d a 29.l0-2ol9
Rozhodnutie č' X-331/2ol9 zo d a l5.| 1.z0l9 -z945n!19

č*l

pna

é"

K{pnl mlarĺ ť. v ]s{},3Ó10 zo d

a

ákona

nalg

o'].o4'zĺza - 243/2o2o

Níllh nn ť
nehftutšľno\ti .' \tŕaerská
'BZ 1681t2A20 - 382/2020
4 a04.05.2020.Z

o

- 28ol

-

škola

č_ 398

'' z Iisru vlatnícNa, č. R3l45/2a?o,s26l/2o20/UyaRM zo

äadosť o 4i'mc stavby' z 2143/2020 zo dna 04.a6.2o2o - 376/2020
Rozhodnutie č" x 179l2o20-Rb za dŕQ26.05.2020 - 409i202o
Ktjpna mluva č. v 279ll202l zo d a 2l.0'7 '202| - 5ilDa21
0

4210

{

mluva č' y 34 61202l zo dla 25'08.202l - 686ng2|
pm mluva é. v 3736/2U2l
a 08.09.202l . 1 l3n02l
Krlpna zmluw č. V 4z&/202l zo d a27,@-2o2l - 7671202I

ZMENA KULTÚRY Č'8/99 _ 163/2000

lné lidaje

x64/2Ňl-l9t20ol

K
K

pna

LV3lil
LV 1009
x 30/0&559/2000

zo

LV 7445

X 424ľ2o@^'l',1lo\

x

t17t200ŕ.38312a06
Žiadosť o odstŕnenie stavby čs.9 E

x331/2001 -675n007

KN 'l&164|712006

Žiadcť o zápis GP l l /2008- 6 /08
Ziad*ť o zápis grcmerického plánu č'52J2008 _8922008

Ziadmť o opwu umistnmia pozemku -87,2009
x62ľ2@9 -8?/20Q
Roáodĺurie obPU_2ao9 noo7 2404.104 m d a 2l.3.2009 :256/2009
iiadoť o vymz stavby (čeĺpacia stanica ua KN pam.27 ll3) 43r20la
Žiadosť o opmvu umicshmia pffimku, x 6uc9 -81/09
l_,Jávrh re menu druhu porcmku a zhičenie dielov CKN parc. E - 835l20l0
Ziadmť o zápis georel.ického plánu č.74,2009 -8E3r20l0
B Žná dŕba x_25l20l l-78ll l
Roáodĺutie obPÚ_za$/oo7 | 54o2to4 ?ĺ d a 2'I.12 2olo

-t07t?ĺlt

R 912/20 0 ,t 0720r r
n;maz 5ĺľb-v s.S0&cerpacia st!ĺtilä m cKN Parc.4lllg,rcd-don s.14 na CKN parc.305/7 -283120l l
Roahqlnurie sK cadQx-489101 I z 10. l:cl3-l 03/12
Žiadosť o zápis gmmetrickcho plánu č.5420! l -l702a|2
Prctokol o opľ.Ye chyby v katasmálnom operáE -x255l20|z- Byrfus 2 l 7.04.2012 -246ĺ20lz
Rozhodnutie ej. x -256i1012 zo dtu 29.05.2012 -36 2012
RuhodnutÉ C'i. X -2 2:012 zo dí& 29.05.20ĺ2 -36&:012
Rĺlzhodnutie Qj.: x ._165í2012 Rb zo d a l l.o 2o l! -rťy20l2
Roáodnutie C.i X 309E0L2 zo dŕa 26.6.zol2 437l20L2
J l3.o7.2ol2 á5!|0l 2
Roz odnutie S( Qadca, X 3;i.ĺl0l2
Rozhodnutie SK Cadca _x 3:&?Úl2 zo.l 04.07-2012 - { ť?0l2
'ďin24-o1.2012 496/2012
Roáodnurie SK Čadca C-j. X3E1/2ol2
Roáďĺutic SK Cadca Ci. X 3862012
dŕEz6.a7.2oI2497/2012
!iadosť o zrápis geometri kéha plänu č.846/2o|2 z 12.a9.zaL2 -553t2ol3
Ziadosť o zápis 6P č. l 5/20 16 - R4o7l20|6 - 8|7/ !6
ziadosť M Ymaz stavby Z-3t48l2ol6 - 983l|6
ZÁptsGP é29/7o02 - R-5t92016 - 997/16

Žil,tcť o

I

zo
a
a

7

-8t3n1

r 1.201

7,R 807/20r7-t t t 5/20 t7

|Lstnal7

0l.02.2018 na parcely cKN č. 313 l/4'3l3317

ĺľatbg

*ľby

slĺYcbm

19 ?

'3I3u5
a pod

a

motuĺľnĺ

ĺ ĺ:vĺ

cKN 240tl59

SzlO

6z l0

VECNĺ: IJREMENo-vLÁsTNlK

98/2022

sTRPlt'tJ\BY

VLÁ.ST 8YToV V Nt]r'YllNl,"'l.NLJ MjERE
z\ l"('r.l"uM
''írj ls. ľg.ylľ'Yľ
NERuŠEŇÉiiiji'Ýĺi,NÚ švo:uo vĹĺsnli'cĺľ.iio"dŔĺi,Ä
r svru1rN

t"r1',:ŕb'Jl;1"'ľŕínľoK

C.v l 0:.t4m0-5

Bz

l

Žizdosť o pĺimanie

K

Správca
Pomdové
číslÔ

/

9/2ooo.V l o28_ l l äoo o,v l o23

-3 l 7 lo 1'

J'ľo1'J,ä-'r'"#'Ť trt!ioď''ľ;iiJi1,ľľ,iŕ1g: ĺ.i'íilďBelo2 vl029/oo_393/ol.Vlo3o/oo-394iol.V]03l/oo_395/ol'

Titul, pricaisko, meno. ľodnémcno Názov
Miesto Iĺr'alcäo oabffi / Sĺdlo
DáNm NÍodcnii. Bd'é ŕis|a tco ln identifikaču
nd"j

KN

parc3724/2 -pĺeklopenie éasd EKN 32994,/l
do

cKN staw,geomet{lán

é. l94l2o05

-545l2o l3

Klipna zmluva v 2797l]7 zo dŕla l8'o8'2ol7 - 862/.17
pna zmluva V 3i32!l'l zo dŕB 2l,og'2o1.]
- %on7

K nehnuteľnosti
K vlastnÍkovi

ĺ

C

zmluva Y 2198117 zo d a t?,A1.2OI7 _ 860/tj

pna

K

lné daje

Nwidovaní

-

neprimdené

(LV 789)
LV

Níjomca

i

Pomdové
čÍslo

Titul, prieaisko, meno, rcdné m no / Näzov

Miesto

K nehĺutel'nosti

Sidlo

ĺnlne čĺslal |Čo/

Dátum

3

l8i -i37196

BU-235t96
K vlastníkovj

identifikačĺ

Neaidovaní

LV 3492.3493
LV

3491_43/97

x2at97-76/97

LV 3't6t-326t97

Ilí qgfincná
Pondové fitui,
čísIo
Miesto

mmo,

rodné meno,/

osoba

LV 3t8l

Nárcv

tÉa/

Dáfum

x-231Jg't-624t91

K nehnutel'rcsfi
K viastnikovi

daj

Newidovani

x3

9/98_580/96

x429/9_192/2@t
LV 3985

Tirul nadobudnutia _ neprindmé

x

KUPNA ZMLUVA Rt

LV 7500-3t3/200t

KUPNA ZMLUVA V

187,1/92_V 435/93_425/93
t

57 7 /93

ZO

DN

A

LV

1.t gg3-50/g4

12..t

t'ozHoDNUTĺE ČJ.x u4/2@

55/94

LV 7628
x 3/03-l 3/2003
LV 7812427/03

DNA 3.4.1995_146/9s

NAJoMNÁ zMLUVn -neavĺovÝ66 PRlEsToRov
v oBJEKTE MŠ-Čs'43lKÁT.Úz.TuRZovKÁ.ČAsŤ
o VYMERE l9 M2 (KN 427138) v PRosPÉčHiMlb1Jĺjvä'i'äjänií
PERG.LY
ĺ* r-l6.3.l957.)-536t97461tzoo3
osT'NEHNUTEĽ"-RozosTAvÁNÁ zÁrlŠrola v zÁvoDĺ

KUPNA ZMLUVA V 1835/9520 DNA 7.8-1995_225/95
osvEDcENlE o VL.PRAVE Nz 77BI94,DRZBÁ
oD 13.12.199+14 /96
zr^DosT o zApts BYTOVEHO DOMU O ZApts

zo DNA

LV

Z

18.1I

KUPNA ZMLUVA C V 2t72/95 2 13 ls54g/g7
"t
RozHoDNUTIE oU-oPPLH cJ.56ol9Ĺ Mc- l

-l o l /2oo2

LV 762'I

DELÍMlTAclA MA JETK|J c), l l 57 /g4-1g/g5
KUPNA ZMLUVA V 55/9s,zo DNA 28. 4.1995-143/95

28_6.tgg6_234/g6

x682J2AB_rc23/2@3

.96-39U96

zlÄDosT o zÁP GEoMETR PLANU z 25.10'96-433/96
ZMLUVA O PREVODE PR|VAT|ZOVANEHO MAJTTKU

l

LV 32L

I

OByr DoMOV NA

I

LV 7578

osvEDcENĺE o vLÁsTN'PRAVE c.Nz 4rc/g4-z 2339/9+l
osvEDCENtE NZ 719/94,DR2ts A OD 3.l2.tgg4_54tg5

ZIADOST O ZAp

-279/9t,280/01 28 I /0t.5 r s/o

x'15U2001-33nffi2

DODATOK K OELIMITACNEMU PROTOKOLU
Z T6A2/ -123/94
osvEDcENtE O VLASTN.pRAVE C.N Z 4 I I tg+z 2l
85tg+1 5 1 t94

zo

I I 07

LV i511

oSvEDCENtE NZ 6p4,2 llUg4_5tr94
KUPNA zMLUvÄ V 44g/g4-l|l7lg4

ztADoST O ZAprs

4t/2a01_306/20A1

C

NA KN PARc:226ďl_46712003

LV 19A6

V

R4AtU-12s/2004
2621/96

Z

30.g.g6-t8/91

Žiadmť o ápis GP č .3ol2o14 - k-3o2/2ol5 - ,l !.72]1s

36/97

čĺsŤc:Ťĺnqĺy
7zl0
8z 10

.o
K nehnutel'ností
K vlasmíkovj

Vlum&poradovéčíslo l

cJbsäh

,

VEcNE BREMENo_vLASTNIK PozEMKU JE PoVINNY sTRPlET'AaY VtÁsTNtcl
BYToV V NEVYHNUTNEJ MIERE Uz'VAĹl JEHo PozEMoK zA UcELoM
NERUsENEHo VYKoNU svoJHo vLÁSTNlcKEHo PRAvA K BYTU (KN 428)PoDLA

z]lĺLUVY c V

163/95

z

|3'49 -9640/97

vEcNÉ BREMENo-vLASTNiK PozE_MKU JE PovlNNÝ sTRPlEŤ'ABY vLAsT
BYToy v I.\'EVYĺNUTNEJ MIERE UzlVALI JEHo PozEMoK ZA UcELoM
NERLjSENEHo VYKoNU svoJHo vLAST.PRAvA K BYTU (KN 427l3) PoDĽA

zMLUvY v

t-

Vecné bremeno:
a) ''in ľem'' sPojené s vl6tnícNom pozemkov CKN pďc']869/ l' 38 9/3' 3869/ lo' 3869/l t,
3869l]1 a3869/26 spočivajricc v práve prechodu peši a prcjzdu motoroy mi vozidlmi a
cez pozemky CKN parc.37 I 8/2, 37 I 9/ I ,3723/3,3869/7 a386919 v
1 in; mi mechanizmami
: celom rozsahu
b) ''in rem" sPojilé s vlastÍlictvom poamkov cKN paÍc.3870 a 38 9'/l7 a slavby č.68
, postavenej na cKN parc.3870 sPeívaj ce v práYe pffhodu p ši a prgjazdu moloľov mi
vozid)ami a ĺľ'i'mimehĺĺimami cľľ prafrh!'ťKN pirc.J723l2 ĺ 3Ž3/l7 v celom ronahu
: c) ''in pcmľam" v pĺos1ŕĺhŽelezoicĺ $R. K! m$ofá *. &lI t Bntinlava' lČo: 3l36450l
spďívaj ce v pľáve uloženia inänieĺskej siete _ kaĺalizácie m Poamku cKN parc.3119ll
vÉtane pĺáva jej uŽívania, wízii' rekonšlrukcie a Prislupu k nej v ĺoaahu vymedzenom
Grulnetnck 'ĺn plánom č.9:':rl ! na zrilĺlcnlt
ho bÍšmena na pfimanie pŕva uluiľnia
inzinicn&vih siäĺi na CK N pĺn- 3? l9/ l vtbÓrr$enlrn sp ĺďnostbu'Žeieznicj Slovenskcj
ĺepubliky' Stredisko Železniénej g**!+rlc dr1a 29. l 0 ?U l 2
|

1426ĺ2900-11/0l

)4z3/a0442/0l

'y
v t425/AA-U4tAt,
l vEClÉ pĺl}tĺ.ľĺ)-VLAsTNĺK
PÚZllvKU

'v

j474/00-443/9l

ĺcr

'

dl''inpenonam"vprospechŽélJnicrSlt.KiemeEar'J8.8l36l

JE P{JV!NNÝ sTRP!l: í.ÄBY v|.,tsl'.

9YTov !' N1'vYItNUT.MlER'E t'ŽivALl JEH.) f'ĺ)T.EM]KzA Ĺ'a'ĺ,.l-Ĺ}M Nĺ:ĺtu_
sENEl-{o VYKoNU sVoJHo VLAST.PRÁVA K BYTU (KN 427l4o) PoDĽA
zMLUv y V l 693/98-8 /0 l'v l 498/ ffi - l 3 02,v 504 l Ň- 4/ a2
/

1

BErislav4ĺČo:3l36450l

spočívaj ce v práve uloŽenia inŽinierskych sietí
| - vodovodu na pozemku CKN parc'372!2 ä kam]ízácie !a pozcmku cKN patc"3723/2,
i 3'l?3l 1'/ wálz e pĺála ich uŽivatia, ĺevízií,ĺekonštrukcie a prisfupu k nim Y rozsahu
vymedz_enom cmmetric)oj'm piánom č.]a6/2015 na ziadenie veného bremem na priaanie
gľáva uloŽenia iĺžinleĺskych sietĺ na CKN PaT.,3123/11
lyiotoven m spolďnost'ou
'

1

zel

zo

'3'l23l2 dria 7"8.20i5 podlh V-l485/l6
znice sloveĺskej republiky' stredísko železničnej geodezie
ia10.05.201 -593116

Vlstníkpondovéčĺslo 1
t28/02-12/42
'

vEcNÉ BReMENo-VLAsT.Poz.JE PovlNNÝ sTRPlEiABY VLAsT"BYTov
NEvYHNUT MlERE UŽiVALl JEHo PazEMoKzAvČELoM NERUŠENÉ|io
vYKoN U sVoJ Ho VLAST.PRÁ vA K BYTUiKN 42'l / l2)P oDL A zvLuy Y -

vI467l00-6ril/0r,v\469100-68210t,vt47l100-683/0r,vl468/00-684/01,vr4
685/0l.Vr470/00- 8 /0r.vI4 5/00-687/01

t00-

vEcNÉ BREMENo-VLAST.PoZ jE PoVrNNÝ sTRPlEŤ.ABY vLAST"tsYTov
v NEVYH'MIER'E UŽívalt:Eľto PozE 1oKzA UČELbM NERUŠENÉHoVÝKoNU
svojHo VLAST'PRÄVA K BYTU (KN 427l4)-v2?5-q/00-700/0l'
v 2264/ A0 -'.| 0 / Ar,V 22$ AA-1 A2t0 1,v 2264/ AA-7 A3 / A I,V 226 /00-'7 04/0 t,v 2262t rt1

}s/et.v

I

I

t

4'I 5/41

vlahĺkpondovéáďo l

z.iadenie vecného bremena pod]'a zmluly č_ V l 99 l /20 l 9 zo dlia 06_0 .20 l 9 spočívajuceho v
povinnosti vlastĺíka stľpieť ĺa paĺceiách Vociovodne potrubie DN 200, s pásmom ochany v
širke l,5 m od vonkajšieho p6dorysného okmja u|oženéhopotrubia vodorcvn na obe stany'čo
Predstawje plŇiru obmqlzenia v rczsahu: p" CKN 52 3 'plocha obmedzenía 30,40 m2 a p.
CKN 5302, plehĺ ubml*.funia l39'53, v pt.ospcth oprjrĺmého Sctcsiĺrenské vodáme a
k nalizácie,a.5..Bsĺická sl! l 960, 01 0 57 Zilim.lťQ J6 72297 . .l4_l':0l9

YlatoÍkpmdové čĺrlo1

Zmlĺyz o zĺiadeni vecného bre *enu

1

-200/02

BREMENO-VLASTN!K POZEMKU JE' PoVlNNÝ STRPjEŤ'ABY
VLAST AYTOV V NEVYHNUTNEJ MI RE UZiVALI JEHO POZEMOK ZA UCELOM
NERUŠENÉHoVÝKoNU svojHo VL.PRAVA K BYTU(KN 43 l )PoDl:A zĺ.4L.96/g1VECN

i a9/0 t,v22E6t0gt7 t gtot,v 2285/10-'7 I t0 r,v2282/001t2/At.VZ283/A0-7 t3lOt.VZ284/00-7 t4/0t .V228AlA0-'l t5/0t.V228tlcť-7 t6/0t.v2219t001 t1 /0 t,v221 8/OA-7 t E/A r,v2271 /@-7 t9/01
I

1

vl8bĺkpoÍldovéčĺďo
1

Vlaĺníkpond*éčíďo1

VEcNa BREMENo_VLAsTNiK PozEMKU Jq PovlNNÝ sTRPIEŤ
VLAST.BYToV v NEVYHNUTNEJ MIER'E UzlvALl JEHo PozT5l 'ABY
ĺoK zA UcELoM
NERUŠENÉHoVÝt<oNu svo:ľto VLAST'PRÁVA K BYTU(KN 427115)
PoDĽA zMLuVY

v

oznaaJeni ecnycbbfemi nč'V i44/2oa9z5.5-c9:'vecnébremeBazaťaŽuj ce
perc. i64l l 4,164/i6 znadeĺév 9rcspech poz nkov v
: pozemky v k.ti'Turcvl<a,CKN
. k- -Turzovka'CKN pxrc'1 4113,| 4li8' l 4/l9 spočívajrice v práve
zĺiaĺ.lbvania,uloŽenia,vedenĺe ä fi'stlvby pĺĺpojky vodovodu a plynovej prípojky na povrcbu,
nad a pod povĺchcm zaťažen ch pozemkov e s ni'm s visiacich rerilnych uDEv'lipEv pody a
jej poÉsfu,práva vstupu osobani,vĺálane ireľích os b,ktoré budli pre vlastnĺka pozemku v
. k.ti.Tuĺzovka'CKN parc'č.l 4i l3,l64/l8,i 4ll9zabezpečovaťpredmeĺné činnosti a vjazdu
technick mi zariadeniamí a doprevn mi prostriedkmi oa uťaänépo*mky za irčelcm
prevádzkovania,užívania"jdrŽby'9men1,,
zmicn a opľáv alebo odstránffia príPcjky vodovodu
a plyncvej prípojky a práva uŽĺvania prĺpojok v ĺozsahu znázomenom na geomet ickom pláoe
č.l34/2a01 zo dŕLaz0.auguste 2007 a v s lade so Zmluvou o zri3denĺ v n ch brefrien..294D009
Vemé brenen*spočivej ce v pľáve vstupu,prechoĺlu,státia a prejazdu vozidiel na stanícu
technickcj kcntĺoly cez paĺceiu CKN i64,/42 o v meĺe 300 m2 v prospmh RudolfMravec
' nat.(25,7 l956), bytom Hiínené 27 ,1 Ttrzoyka,la základe mluvy o zriadení vecného bľemene
:

1

. \'l-1056112 z

vleblkpďadové čĺslo1

4"7.2412-442112

vecĺébremeno ''in ĺem'' _ spočĺvajrlce v páve prechodu peši a Prcjedu motorov mi vozidlami
a in mi mrchanizmami cez pozemok paľc'č cKN 363/6' 3 318 v Íozsalu vylnedEnom
, Geomelrich- m piánom č'6l/'20l l vvho.oveE spoločnostbu c EoDE'4|Á cAocÁ s.ľ'o, d a
' s'lz.zur a'ĺáiezneCP ŕ.19/2cl5 vyhotoveĺreho'spo)očnost'ou GEoDÉZt,q ČĺDcĺs.r'o. v
'
pĺospeh vlasmika poŽemkov parc. cKN 3E 9i l a cKN 38 9l| ,1 cndl'av4284/|4 z
a5,a1.20t5 -9/|5 - t33'ti15

9zl0

zqqal:n2o

íi;;;

1:'n o

"]N peäšďŇANa';

iné stavebné rlpmvy "prípojok iÉinierskyclr sietí' v rozsahu vrcného brenena podl'a GP č.
l l201 7' vstup za r5im čelom , ĺJďŕiavaníe obmedzeni pre pásmo ockany v äysle sTN a to
opriĺnen1j'm llcbo nim purcĺcnrru molrou k nehnuteľ štim CKN paĺcelím-c' 13/|,42719 v
pĺuspeh ENliR6s' l !K^ l'tĺqĺÓ\'K..\. s'ĺ.o.' Sned -ĺ$9' 02354 Tuavkr. l( o ] l9136 _
491/2020

]Ea/92429l0?

zÁl\

t.v

^
pÍípojku, splaškow
spočívaj|ica v povinnosti strpieť ieplovodn: roäcd' vodadvodn
klaltizjciľ' dlälbtli kanElialcirl. clektrickLi prípojtu tlv buduvľ čs' 2i na CKi\ parcele č.83,
vĺrup" pĺ*hľJ.prcjĺ{d pcšt' nl$torovj'm j r Íolrďoťo\!'cri dopľlvnym, pmui+dkami, strcjmi'
mechanizmami za čglom uživaBi4 dížby.opftvy, IekonŠtrukcie' mod9miacie a akeko]'vek

l

Vlstnítpondoŕčístol

Podi'ausanovenia$3lods

3kgtastnijnehozakonapovoľujevkladvecnébobrememdo

kanstm nehnutel'nostĺ sPočív3jŕlcehov PráYe
- umiestneíi!, Ij. zrizdeĺia a uloŽenia inŽiĺierukei si--te (kanalizačná a vodovodná lripojie) v
rámc! stavba _ ''Prgdaj a _ TuÉovka _ päĺc.č. 382/l6'' na zťažen:ich oozemkoch v ronahu
' vecného bremena.lryznačeného grcmeírick; m plánom č. 62120 I 9 zo d a 26_I2'20l9' kĺoľ
áotovr'l cEoDEZJA CADCA, s.;.o", lng. Jana Fuiĺercvá, uĺadnéoveeĺéIro 08'0i.2020
Okrmn m rimdom Cadca pod čislo l74520l9'
_ uŽívania, pĺevádzkovania' udÉby' oprevy, pBvy, ĺekonštrukcie, ncdemiz;cie a akékoľvek
inej stavebnej pE!? inžinieNkej sieĺev rámci stavby.
- iealizovat'|a zaťaŽcnom po:mku v ľozsahu vccncho -}'ľemena odstránenie inžinimkej siete v
ĺámci Stavby'
_

vsrup, pĺechod a prejazd peši'

noto.oÚm

a nemÔĺoiov] m dopravn]i'm prostriedkom' srrcjmi a

nmhanizmemi a to v slovne za ĺrčelonuveden 'm poĺ! pĺsm' a)' b) a c) bodu 3.l aluvy
opÉvnen m aiebo ním poverenou oscbou k nehnutel'nostiam: CKN č' 3702 a 382 l v
prcspch kaŽdodobého vlastníka(spoluvlasníka) sĺavby so sťlp.č_2855ra CKN č. 382/l v
podiele l/l'povinn Mesto Turzovka,Streĺlč 17E'TuEcvka023 54,lCo:003]433l' 45l2B22
zo dna 3 l.A1 2022 -'l I 12022

V

pisje nepoužiteľn na právne kony

l0z
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-T@ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Dátum: 25.5.2022

Parcela ľegistra C,2/1
Žilinský' čadca > Turzovka " k Ú l_urzovka
ĺ'ä'b

41ľ13

3BA1

41/50

32
4ď1

/4727

t3

3ÍpÍl

4

x6a4

4:{7í|l

J99

4il6
4e

ľ,l'l

427t1

'ľl

38?J1

42Tt141

37:4

382ľ15

405,

6ĺ

sz'-3sĺ

427t'.t46

42Tt1

416t2
392

427tl09

1

1n

ĺ835

42Tt'.l z

414t2

413t1
386S.13

414t1
32642712

l

71

427tffi

@

ó?al1

041

75

Vytlačenéz aplikácie Mapový klient ZBGIS" NepouŽĺtel'né na právne

Úkony.

(/2)

Meranie a grafické znázoľnenie je len informatívne a.je nepouŽitel'né na vytýčenie lrranĺc pozenrkov a osaclenie stavieb na pozemky
Vytýčenie hĺallícpozerlkov a osadenie stavieb na pozerrrky môŽe vykonať len odborne spÔsobilá osoba

@ Úrad geodézie' kartografie a katastra Slovenskej republiky

Dát

MI,STO TtlI(ZOVt(A
Ĺ;ĺsii; iis lu

vli:]

slni'Ctva

023 54
25

1341
Výmera paĺcely v

ĺĺl

2552
Katastĺ;ilne Úzernie

Turzovka
*iltlĺ':

Turzovka
)r uh l.rzern'rkr.i

Zastavaná plocha a nádvorie
jir
ĺ:ii:Ôĺ;oll vvt.ĺžívi'iĺr
1lĺl;:ĺlrnkl

;

Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
l-Ji'lliciĺ;tnenie ;;ozerĺtku

Pozemok je umiestnený
:j|)í)i, jCl'],:!

llr'i:ľ,i it'l

V

zastavanom Územíobce

l'rlĺ':l;l'

Pozemok nĺe je spoločnou nehnutel'nosťou
Dľr_til 1lr,,lvt

rcil,; vzt'nhL':

Neevidovaný
LJĺiaje piatle k dáturĺlL'r

24.05.2022
Dlĺlh cirĺĺinenĺ-:jnehrrulelilostl

({})

Neexistuje zaznam
Stavi:y

{.1)

SÚpisné ÓÍslo: 178 (LV 1 341)
t/lastnix (t)
]

' Mesto Turzovka, Stred 178, Turzovka, PSČ 023 54, SR (Podiel: i /1)

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. NepouŽĺteĺhéna právne

Úkony.

(2/2)

Meranie a grafické znázoĺnenie je len informatíVne a je nepouŽitelhe na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky'
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie staVieb na pozemky môŽe vykonať len odborne spôsobilá osoba

