Zmluva o nájme nebytoqich pľiestoľov

uzatvoreĺá podlä ustanovení zákonač.11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových pľiestoľov
a občianskeho zákorľríkav zneni neskoršíchpľedpisov

č.E-l5l2022-AH

1)

Prenajímatelo:
obec:
Sídlo:
IČo:
DIČ:
ĺČoprĺ:
Štatotámy orgán :

Mesto Tuľzovka
Stredč. 178,023 54 Turzovka
0031433l
2O2O5533I5

nie je platitelbm

DPH

JUDr. ĽubomíľGolis, primátor mesta
opľávnený k podpisu zmluvy: JUDľ. Ľubomír Golis, pľimátor mesta
oprávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy:
Mgr. Anna Hrtúsová' referent správy majetku mesta
KontakÍ: 04114209321, MT: 09051396 160; e-mail: aĺma.hrtusova@turzovka.sk
Adresa doľučovania: Mesto Tuľzovka, Stľed č. I78.-023 54 Tuľzovka
Bankové spojenie :
PRIMA BANKA SLoVENsKo, a.s.,
Císlo účtu:
020461700215600
IBAN:
SK50 5600 0000 0002 04617002
(d'alej len ako ,,prenajĺmateľ")
a

2)

Nájomca:

Názov:
Sídlo:
IČo:
lČ opH:
Štat

orgán:

STALMEX, s.ľ.o
Ul. Mládeže 37318,023 54 Tuľzovka' SR
53 782 78O DIČ: 2I2I4}O4I5
ĺK2I2I49O4I5
konatel'

'tárny k podpisu
oprávnený
zmluvy: Pavol Chudej, Predmier 340,023 54 Tuľzovka - konatel'
opľávnený rokovať vo veciach pľedmetu zmluvy:
Pavol Chudej, konatel'
+421908 376 450; e-mail: STALMEXSRO@gmail.com

Kontakr:
Adresa doľučovania: Ul. Mládeže 37318,023 54 Turzovka' SR
IBAN:
SK04 7500 0000 0040 2912 2827

(d'alej len ako ,,nájomca")

(ďalej spolu len ako ,,zmluvné strany")

CL

I.

Predmet zmluvy

1.

2.

Predmetom nájomnej zmluvy sú nebytové priestory, nachádzajirce sa na tľeťom poschodí v
budove Mestského úradu v Turzovke. Prenajímatel' je výlučným vlastníkom nehnutelhosti,
budovy Mestského úľaduv Turzovke, č. súp. 178, nachádzajucej sa na ulici Rudolfa Jašíka,ktorá
je postavená na parcele CKN č. 2l1,vedenána LV č. 1341.
Pľenajímatel' prenajíma nájomcovi na dočasnéužívanie nebytové priestory o celkovej výmeľe
43122

o
o

m2 podlahovej plochy v zloženíz
kancelárske priestory G' 77) o výmeľe 23,70 m2 podlahovej plochy
ostatné obslužnépriestory - spoločnéchodby, spoločnéschodištia a samostatné WC
o výmere 19,52 m2 podlahovej plochy
1
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3.
4.

Vykuľovacia plocha nebytových pľiestorov je 34,15 m2 podlahovej plochy.
Prenajímatel' prehlasuje, že je oprávnený prenechať nebytové priestory do dočasného užívania
nájomcovi vzmysle $ 3 zákona č. 116/1990 Zb' onájme apodnájme nebytových priestoľov
v zneni neskoršíchpredpisov.

čl rr

Účel ná;mu

l.

Nebýové priestory tvoľiace predmet nájmu sa pľenajímaji zaúčelom
- zľiadenia kanceláľie a sídla spoločnosti STALMEX' s.ľ.o' rčo: ss 782 780
:

čl. rrr

Doba nájmu

I.

Zmluva o nájme nebytoých priestoľov sauza:várana dobu uľčitú,jeden ľok:
od 01. júna2022 do31. mája2023

l.

Do skutočného užívania nebytového priestoru s povinnosťou od daného dňa platiť poplatky vstúpi
nájomca 01. 06. 2022.Tento deň je zároveňprvym dňom nájmu.

čl.

rv

)

Výška a splatnost'nájomného, pľevádzkových a ľežijných nákladov

i.

Nájomné za prenájom nebytoých priestorov podlä tejto zmluvy sa dojednáva vzmysle 7
$
zákona č. 11611990 Zb. o ĺájme a podnájme nebytoých priestorov v znení neskoľšíchpredpisov
a Všeobecnéhozáväzného nariadenia ouľčovaníobvyklého nájomného za prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta Tuľzovka účirľrého
dňa 1'3.1999 ajeho novelizácie č. II2OO5
účinnéhood 1.1.2006.

2. Za dočasnéužívanienebytových priestorov je stanovený nájom:
o Celkový ľočnýnájom za pľenájom nebytových pľiestoľov je uľčenýv sume : 1.031,_ Euľ
o Stvľt'ľočnýnájom za pľenájom nebytových pľiestoľov je uľčenýv sume: 257,75 Eur
3. Prenajímatel' je povinný počas celej doby nájmu zabezpečovať nájomcovi dodávku
služieb, ktoých poskytovanie je s užívanímnebytových priestorov spojené. Jedná sa tieto služby:

o
e
o
r

dodávku tepla
dodávku vody zverejného vodovodu
odvádzanie odpadowých vôd do verejnýchkana|izácii
dodávku elektrickej energie

4. Poplatky za sluŽby spojené s nájmom, ktoré podliehajú cenovej ľegulácii v zmysle právnych
pľedpisov, sa nájomca zaväzuje zaplatiť štvrt'ľočne,zálohovými platbami vždy do 20-tého dňa
v treťom mesiaci daného štvrt'ľoku:

o Celková ročná zálohová platba za dodávku tepla predstavuje Sumu: 510,- €/rok
Štvrt'ročnázá|ohováplatba za dodávku tepla presiavuje sumu: l27,50 €lQ;

o

;

i stočné
Štvrt'ročnázálohová platúa predstavuje: 7,25 €/osoba/Q;

Celková ročná zálohová platba za dodávku voďy zveľejnéhovodovodu ako

predstavuje sumu: 29,- €losoba/rok;
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Celková roč,ná zá(ohová platba za dodávku elektľickej energie predstawje sumu: 40,.- €lrok;
Štvrt'ľočnázá|ohováplatba za dodávku elektrickej energie predstawje Sumu: 10,- €/Q.
Zm|uvné strany sa dohodli, že prenajímatel' bude nájomcovi vystavovať štvľt'ľočnefakÍúryna
úhradu platieb za prenájom nebytových priestorov sume: 257,75 € ana úhľaduzáIohoých
platieb za sllžby spojené s nájmom v Sume : 144,73 €,, vŽďy v tľet'om mesiaci daného
štvťroka.Splatnosť faktúry je 14 dÍn odo dňa jej vystavenia.

6.

Celková ročná platba za oďvoz komunálneho odpadu predstavuje sumu: 19,92 €lrok' ktorú
nájomca uhĺadína základe faktúry vystavenej prenajímatel'om najneskôľ do 7 dní odo dňa
účinnostitejto zmluvy Nájomca bude k likvidácií odpadu a Separovaného zberu pouŽívať smetné
nádoby, nachádzajice Sa vo dvore za múzeom.

7.

Nájomca si zabezpeči upratovanie pľenajatých priestorov (kancelárie, WC) na vlastné náklady

8.

Prenajímatel' sa zavänlje po skončenípríslušnéhoobdobia, za ktoré obdržíod dodávatel'a faktúru

za služby podliehajúce cenovej
kalendárneho

roka

ľegulácii, vykonať najneskôr do 30.06. nasledujúceho
skutočnévyičtovanie zálohoých platieb podl'a meračov energií (služieb) a

toto vyičtovanie bez zbytočnéhoodkladu doručiťnájomcovi. Nájomca je povinný pľípadný
nedoplatok zaplatiť prenajímatel'ovi . najneskôľ do 30 dní odo dňa doručenia vyničtovania.
Prenajímatel' je povinný pripadný preplatok na zá|ohových platbách vrátiť nájomcovi do 14 dni
odo dňa doručenia vyúčtovania.

g.

Prenajímatel' je povinný v prípade požiadania predložiť podklady k vyúčtovaniuslužieb
nájomcovi.
10. Prenajímatel' si vyhľadzuje právo jednostľanného zýšenia nájomného formou písomného
oznámenia o zýšenínájomného za predmet nájmu v závislosti od úľormeinflácie, jedenkrát
ľočne.Nájomné platné k3l.12. bežnéhoroka sa zvýši omieru inflácie oficiálne vyhlásenú
Statisticlcým úradom SR ato od 1.1. nasledujúceho ľoka. Zvýšenénájomné bude nájomcovi
písomne oznámené prenajímatel'om a následne dofakturované najneskôr do 90 dní odo dňa
vyhlásenia Úšky inflácie Štatistickým úradom SR. Faktúra bude splatná do 14 dní odo dňa jej
vystavenia.

si vyhĺadzuje právo jednostrarľrého zýšenia nájomného formou písomného
oznámenia o zvýšení nájomného za pľedmet nájmu v závislosti od úľovnezľýšeniacien eneľgii,
pľíp.zmenou výšky nájomného, ktoľéje stanovené podl'a Všeobecne záxäznéhonariadenia
o uľčovaníobvyklého nájomného za prenájom nebytových priestoľov vo vlastníctve mesta
Turzovka. Zvýšenénájomné bude nájomcovi písomne oznámené pľenajímatelbm a následne
dofakturované najneskôľ do 90 dní odo dňa jeho doručenia nájomcovi. Fak1úľabude splatná do

11. Prenajímatel'

l4

dní odo dňajej vystavenia.

čl. v.

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán
1. Prenajímatel'odovzdá nebýové priestory v stave spôsobilom na obvyklé užívaniea na dohodnutý
účelnájmupodl'a čl. II tejto zmluvy.

2. Nájomca vyhlasuje,

je

oboznámený so stavom nebytového priestoru a tento preberá bez ýhrad
v stave zodpovedajúcom účelunájmu a nájomca ich bude na svoje náklady udržiavať v stave
v akom ich prevzal.
Že

3. Nájomca je povirrĺrý uživaťnebýové pÍiestory v rozsahu určenom v účelenájmu podl'a čl. II tejto
zmluvy a nemôže zmeniť dohodnutý účelužívaniabez
súhlasu prenajímatel'a.
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4. Nájomca nie je oprávnený pľenechať pľenajatý nebytorný priestoľ alebo jeho časťdo

prenájrqa

tľetej osobe bez predchádzajúceho písomnéhosúhlasu prenajímatel'a.

5. Nájomca nie je opľávnený vŕtat'do stien a upevňovat'akékolVek skľinky a iné veci, z dôvodu
poškodenia ľozvodov v budove, elektľika, vodovodu, a iné

6. Nájomca môže vykonávať stavebné úpravy prenajatých priestoľov jedine s predchádzajúcim
písomným súhlasom pľenajímatel'a' V pľípadeskončenia nájmu je nájomca povinný dať pľenajatý
priestor do pôvodného stavu, ak nebude s prenajímatel'om dohodnuté inak. V prípade technického
zhodnotenia prenajatého majetku mesta, nájomca si nebude uplatňovať nárok na vloženéinvestície.

7. Nájomca je povirrný bez zbyočného odkladu oznámiť prenajímatel'ovi potrebu opráv väčšieho
charal1eru aumožniť mu ich vykonať' inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá neplnením
povirurostí vznikla. Drobné opravy a údržbuvyplývajúcu z opotrebenia materiálu zabezpeči
nájomca na vlastné náklady.

8' Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímatel'om o vzniku havárie v objekte
umožniťprenajímatelbvi alebo iným povereným pracovníkom prístup k zariadeniam objektu
(ľozvodom vody a tepla). Nájomca zabezpečíľiadne uzamykanie spoločných pľiestoľov.

9. Nájomca je povinný zabezpečiťdodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochĺane zdravia pri práci,
predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Ná-iomca je povinný zabezpečovať v stanovených
lehotách na svoje náklady revízie vlastných elektrospotrebičov a tieto na požiadanie predložiť
k nahliadnutiu prenaj ímatelbvi.

l0' Nájomca je povinný zabezpečit' na vlastné náklady poistenie svojej pľevádzkovej činnostio
zaľiadenía svojho majetku a poistnú zmluvu na požiadanie predložiť k nahliadnutiu
prenajímatelbvi.

11.

obe zmluvné strany konštatujú,že ochľana abezpečnosťmajetku aosôb je vtomto objekte pre
obe strany dôležiÍá, preto musí byť zohl'adnená vo všetkých vzájomných organizač,ných vázbách
oboch zmluvných strán, pritom sa vychádza zo zásady, že každá zmllvná strana v tejto oblasti
zodpovedá za ním uŽivané priestory. opatľenia sú prijímanétak, aby čirnosťjednej zmluvnej
strany negatívne neovplyvňovala čirĺrosťdruhej strany, resp. nezvyšovala riziko vzniku

mimoľiadnej udalosti. Pri nesplnení uvedených podmienok nájomca zodpovedá za škodu, ktoľá by
týmto neplnením vznikla na majetku prenajímate|'a v plnom ľozsahu.
12' Prenajímatel' nezodpovedá

za škody vzniknuté na majetku vpľenajatých priestoroch, t. j. na

všetkých hnutelhých veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve prenajímatel'a.
13.

za

Nájomca sa zavázuje, Že na žiadosť prenajímatel'a sprístupni prenajatý priestor

kontroly jeho užívania.

účelom

l4.Nájomca je povirrný rešpektovať zákaz fajčenia v budove prenajímatel'a v zmysle zákona č.
37712004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších
predpisov.
15. Nájomca sa zav'ázuje,že v pľípade skončenia nájmu nebytový pľiestoľ vypľace a odovzdá ho

prenajímatel'ovi v deň skončenia nájmu.

16. ZmI'uné strany sa dohodli, že v prípade neuhľadenia dlžnej čiastky na

nájomnom

a následnom

jednostrannom ukončenínájomného vďahu zo strany prenajímatel'a súhlasínájomca
rozhodnutia na v5pratanie nehnutelhosti na náklady nájomcu.

s

ýkonom
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čl. vr.

Skončenie nájmu

1' Nájom skončíuplynutím času, na ktoý bol dohodnutý.
2. Nájom sa môže skončiťpísomnou dohodou Zmluvných stľán i pred uplynutím dohodnutej doby
nájmu.

3. Náiomný vzťah môŽe

zanikn.ĺuť:

a) nájom môže skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoved'ou podl'a $ I0 zák. é.
11611990 Zb. o ĺájme a podnájme nebytoých priestorov (d'alej len ,,zákon o nájme nebytoých
priestorov") v zneni neskorších pľedpisov; výpovedná lehotaje tľi mesiace a začne plynúťprvym
dňom kalendámeho mesiaca nasledujúceho po doručenír4ýpovede druhej zmluvnej stľane,

b) na základe zákona o nájme nebytoých priestorov - podl'a $ 14 nájomný vzťah zaniká aj na
záHade iných pľávnych skutočností nezávislých od vôle zmluvných strán, napr' zánik pľedmetu
nájmu. smrt'alebo zánik ná-iomcu'
4. Prenaiímatel'môže vypovedať náiomnú zmluvu, ak:
a) nájomca užívanebýoý priestor V rozpore so zmluvou,
b) nájomca mešká s platením nájomného alebo za služby spojené s nájmom viac ako 30 dní,

c) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajúnebytoý príestor, napriek upozorneniam hrubo a
opakovane porušujú ustanovenia zmluvy,
d) bez udanía dôvodu

5. Nájomca môže vypovedať zmluvu. ak

:

a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť'na ktorú si nebytoý priestor prenajal,
b) nebýoý priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohodnuté uŽívanie,
c) pľenajímatel' svoj e povirnosti hľubo porušuj e.
d) bez udania

dôvodu'

čl. vrr.

Úľoky z omeškania
1. Vprípade, že nájomca neuhĺadínájomné do lehoty splatnosti faktúry, prenajímatel'má právo aj
povinnosť žiadať úroky z omeškania podl'a $ 517 ods. 2 občianskeho zákonníka vzneni
neskoľšíchpredpisov.

cl. VIII.

Spoločné ustanovenia
ZmIuva o nájme nebytoých priestorov je lzavretá v súlade so Zásadami hospodáľenia s majetkom
mesta Tuľzovka vplatnom zneni avsúlade so Zák. č' 138/1991 Zb' omajetku obcí vznení
neskoľšíchpredpisov'

čl. rx.

Záv erečnéustanovenia a doj ednania

Pokial' nie je v tejto zmluve dohodnuté inak riadi sa táto zmluva, práva a povinnosti zmluvných
stľán, ako aj právne pomery z nej vyplyvajúce' vznikajúce a s ňou súvisiace platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č' 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebytových
pľiestorov a ustanoveniami občianskeho zákonníka v znení neskoršíchpredpisov.

2' Táto zmluva

nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosťnadobúda
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka, www.tuľzovka.sk
v centrálnom registri zmlúv, v súlade so zákonom č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení
neskoršíchpredpisov, ktoým sa menia a dopĺRa.jĺ niektoré zákony.

5

3. Táto zm|uva sa vyhotowje vdvoch (2) rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť
Každá zmluvná stľana dostane po jednom (1) rowopise.

4.

Táúo zmluva je poviĺľrezveľejňovaná podlä $ 5a zákona č,' 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe

informáciám a o zmene a doplneď niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov.

k

5. Zmllvné stľany sa dohodli,

že obsah tejto zmluvy je možné meniť len formou písomných dodatkov
k zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stranami.

6. Zmluvĺéstrany vyhlasujú, že sú si vedomé všethých následkov vyplývajúcich z tejto zm|uvy,

Že

ich zmluvná volhosť nie je ničímobmedzená, a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili
platne lzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje' zodpovedajú na základe tohto
vyhlásenia za škodu, k1orá vznikne druhej zmluvnej strane.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na prárme úkony, Že ich zmluvná volhosť nie je
obmedzená a že táto zmluva obsahuje ich slobodnú, váŽnu, určitúa zrozumitel'nú vôl'u, ktoru
prejavili bez tiesne a neýhodných podmienok, čo potwdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve'

8. Neoddelitelhou súčasťoutejto zmluvy sú pľílohy:
Listvlastníctva č. 1341 vývorený cezkatastrálnyportál
Informatívny výpis z obchodného registra

-

V Turzovke aĺa ..' i:.Í.:. *.I ĺ{/..'

MISTO TUM

V Tuľzovke aĺa ....?:.r:../I'ť'1/

A

023

Za
JUDr
primátor

Golis

Zaĺájomcu:
Pavol Chudej, konatel' spoločnosti
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ISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPU BLIKY

oBcHoDNÝ REGlsTER
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NA INTERNETE

lEl"

Slovenskyl täKEnglish
Výpis z obchodného registra okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony !
Oddiel: Sro
obchodné meno:
Sídlo:

lčo:
Deň zápisu:

Právna forma:
Predmet činnosti

Vložka čís|o:77195lL
STALMEX, s. r. o

(od:.14.05.2021)

Ulica mládeže 373/8
Turzovka 023 54

(od: 14.05.2021)

53 782 780

(od:. '14.05.2021\

14.05.2021

(od:14.05.2021)

Spo|očnost' s ručenímobmedzeným

(od:14.05.2021)

Poskytovanie služieb v poI'nohospodárstve a záhľadníctve

(od: 19.11.202'l)

Poskytovanie sluŽieb v lesníctve a pol'ovníctve

(od:19.11.2021)

Pol'nohospodárstvo a lesníctvo Včítane predaja nespľacovaných
pol'nohospodáľskych a lesných výrobkov za účelomspracovania alebo
d'alšieho predaja

(od:19.11.202'l)

chov vybraných druhov zvierat

(od:19.11.2021)

Poskýovanie sIužieb súvisiacich so starostlivostbu o zvieratá

(od:. 19.'11.2021)

Výroba kŕmnych zmesí

(od: 19.'11.2021)

opracovanie drevnej hmoty

Spoločníci:

výroba komponentov z dľeva

lod:. 19.'11.2021)

Úprava nerastov dobývanie raše!ĺny a bahna a ich úpľava

(od:19.11.2021)

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

(od:19.11.2021)

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

(od:19.11.2021)

Prípravné práce k realizácii stavby

(od:.19.11.2021)

Dokončovacie stavebné práce pri realizáciĺ exteľiérova interiérov

(od:.19.11.2021)

Sprostľedkovatel'ská činnost' v oblasti obchodu, služieb, výľoby

(od:19.11.20211

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou
hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojnéhovozidla

(od:19.11.2021)

Skladovanie a pomocné činnosti v dopľave

(od:.

Prenájom nehnutel'ností spojený s poskytovaním iných než základných
sluŽieb spojených s prenájmom

(od:19.11.2021)

Prenájom hnutel'ných vecí

(od: í9.11.202ĺ)

Kúpa tovaru na účelyjeho predaja konečnémuspotrebitel'ovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovatel'om živnosti (vel'koobchod)

(od:'19.11.2021)

Administratívne sluŽby

(od:19'11.202ĺ)

Reklamné a marketingové služby, prieskum tľhu a verejnej mienky

(od:19.11.2021)

čistiace a upratovacie služby

(od:19.11.2021)

Pavol Chudej_
Predmier 340
Turzovka 023 54

(od:14.05.2021)

&€
Výška vkladu každého

a

Pavol Chudej

19.1'l.202'll

spoločnĺka:
Štatutárny orgán:

Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EuR

b

(od: í4.05.202í)

konatel'

(od: 14.05.2021)

Pavol Chudej_
Predmier 340
Turzovka 023 54
Vzn ik Íunkcie: 14.05.2021

(od: ĺ4.05.202'l)

Konatel'spoločnosta v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne.

(od: '14.05.20211

o

&G

Konanie menom
spotočnosti:
Základné imanie

5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000

EUR

(od: '14.05.2021)

Dátum aktualizácie údajov: 24.05.2022
Dátum výpisu:
25'05.2022

o obchodnom ľegistri SR I Návod

5&

na používanieoR[ | Naša adľesa Ml

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena I identiťrkačnéhočísla
sídla I spisovej značky I pľiezviska a mena osoby

Aktuálne zÍneny I Automatizované doplnenie identifikačných údajov I Kontaký na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektľoniclcých návrhov na zápis do oR
Zoznam osôb' ktoľémôžu byť vymazané ( $768s oBZ)
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6 Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Dátum:25.5.2a22

Parcela registra C,2/1
Žilĺnský Čadca > Tuľzovka > k'Ú. Turzovka
'
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Vytlačené z aplĺkácie Mapový klient ZBGIS' NepouŽitel'né na právne

úkony.

(1/2)

Meranie a gĺaĺickéznázornenie je len ĺnformatÍvne a je nepouŽitel'ne na vy.týčenie hranĺc pozenlkov a osac]enĺe stavieb na pozemky.
VytýÓenie hraníc pozenrkov a osadenie stav|eb na pozemky móže vykorraťlen ocĺborne spôsobilá osoba'

o Úrad geodézie, kartografie

a katastra Slovenskej republiky

Dátum:25.5

Cĺslo listu vlastnĺctva

1341
Výrnera parcely v m]

2552
Katastrálne Územie

Turzovka
Obec

Turzovka
Druh pozeľnku

Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob vyuŽĹvania pozemku

Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená sÚpisným číslom
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený

V

Zastavanom územíobce

Spoločná nehnutel'nosť

Pozemok nie1e spoločnoU nehnutel'nosťou
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
Údaje platne k dáturĺu

24.05.2022
Druh chránenej nehnutel'nosti (0)

Neexistuje záznam
Siavby

(1 )

SÚpisne číslo:178 (LV 1341)
VlaStník (1)
']

.

Mesto Turzovka, Stred 178, Turzovka, PSČ O23

54,

SR (Podiel. 1/1)

Vytlačenéz apĺikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitelhéna právne

Úkony.

(2/2)

Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužitel'néna vytýčenie hraníc pozemkov a osadenĺe stavieb na pozemky.
Vytýóenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môŽe vykonaťĺen odborne spÔsobilá osoba.

