
rÚľľĺ ZvILUvA
uzatvorená podľa ustanovenia $ 588 a nasl. zák.č.40l|964Z.z. občiansky zákonník

v zneĺt neskorších pľedpisov (ďalej len ,,ZmIuva")
pod č. E- 29l2022-AH

čHnok I.
Zmluvné strany

Predávajúci:
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: 023 54 Tlxzovka, Stred č.178, Slovenská republika
IČo : 00314331 DIC 2020553315
Zasttlpený: JUDr. Ľubomírom GoLISOM, primátorom mesta
opľávnený k podpisu zmluvy: JUDľ. Ľubomír GoLIs, primátor mesta
oprávnený ľokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Mgr. Aĺura Hrtúsová, referent správy majetku mesta
Kontakr: 041/420932I

Adresa doručovania: Mesto Tuľzovka, Stred 178,023 54 Turzovka, SR
Bankové spojenie : PRIMA BANKA SLOVENSKo, a.S.,

Císlo účtu : 020461700215600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
Mesto nie je platcom DPH.

({alej len ako ,,Preddvajúci")

Kupujúcivrade1:
Meno a pľiezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Císlo oP:
Štátna príslušnosť:
Adresa doručovania:

A

Kupujúci v ľade 2
Meno a pľiezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý poby:
Císlo oP:
Štátna príslušnosť:
Adresa doručovania:

a

Tomáš Herman, rod. Heľman
22.12.1993, Rodné éis|o: 93122217 848
Predmier I04,023 54 Turzovka' Slovenská republika
}lY707434
občan Slovenskej republiky
Predmieľ I04,023 54 Turzovka, Slovenská republika

Monika Bitalová' ľod. Bitalová
22.ILI996, Rodné číslo: 966 1 221 4155
Predmier 277,023 54 Turzovka, Slovenská republika
M1955769
občan Slovenskej republiky
Predmier 2I7,023 54 Tuľzovka, Slovenská republika

(ďalej len ako ,,Kupujúci v rade 1 a v rade 2")

/Predóvajúci a Kupujtici v rade 1 a v ľade 2, ďalej iba ako ,,Zmluvné stľany"/

Zmluvne strany uzatváraji podl'aust. $ 588 anásl. zákona č' 4011964 Zb. _ občiansky zákorľrík,
v znení neskorších doplnkov a noviel, Kúpnu zmluvu o pľevode vlastníctva k nehnutel'nosti (ďalej

v texte len,,Kúpna zmluva") , za Íýchto dohodnutých podmienok:
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Čbnok II.
Pľeambula

2.1 Pľehlásenia Pľedávajúceho k Pľedmetu prevodu.

2.1.1
Predávajúci, Mesto Turzovka je ýlučným vlastníkom nehnutel'nosti, pozemku, ktory sa ĺachádza
v katastrálnom území Tuľzovka, zapisaĺý na LV č. 4114 v katastri nehnutelhosti evidovaný
okľesným úradom Čadca, katastrálnym odborom pre okres Čadca, obec Turzovka, katastrálne územie
Turzovka, a to :

- Parc. E-KN č.3318711- druh pozemku: zastavaná plocha anádvoľie o celkovej ýmere
4630 m2, vo vel'kosti podielu 1/1 k celku.

2.1.2
Geometrickým plánom č. 37209035-7812022, ktoý vyhotovila dňa 30.03'2022 spoločnosť GEo
REAL, Ing. Aĺĺra Šobichová, so sídlom: Štúrova 27 ,023 54 Tuľzovka' IČo: 37209035, úradne overil
okľesný úrad Cadca, katastrálny odboľ, dŤn25.4.2022Íng.TereziaTargošová, pod č. 41812022 (ďalej
len ,oGP"), sa od pozemku - parcely E-KN č' 33I87lI _ druh pozemku: zasÍavaná plocha a nádvorie
o ýmere 4630 m2, odčlenila časť pozemku, čím vznikla novovytvoľená paľcela: C-KN č.275614

- dľuh pozemku: tľvalý trávnaý poľast o výmeľe 22 m2. Geometrický plán je neoddelitelhou
súčasťou návľhu na vklad hipnej zmluvy do katastra nehnutelhosti .

2.1.3
Predávajúci touto Kúpnou zmluvou predáva zo svojho ýlučnéhďvlastníctva nehnutelhosť v celosti a
Kupujúci vrade 1 av rade 2 ju kupujú do svojho p od ie l ové h o spoluvlastníctva,ato
pozemok, Novovytvoľenú paľcelu C-KN č. 275614 - dľuh pozemku: tľvalý tľávnad porast
o výmeľe 22 m2,vytvorenú ,,GP č. 37209035 - I8l2022, a to nasledovne:

- kupujúci v rade 1 _ kupuje spoluvlastnícky podiel Yz, čo čiĺi ýmeru pozemku 1I m2
- kupujúci v rade 2 - kupuje spoluvlastnícky podiel Yz, čo čini ýmeru pozemku Il m2

Novovytvoľená paľcela c-KN č.275614 _ druh pozemku: tľvalý trávnaty poľast ovýmere 22
m2, v celosti, je vytvoľená ',GP č,. 37209035 - I8l2022", oddelením od parcely E-KN č). 33l87ll-
druh pozemku: zastavanä plocha a nádvorie o ýmere 4630 m2, ktorá sa nachádza v katastrálnom
llzemi Tuľzovka, zapísaná na LV é. 4II4 v katastľi nehnutelhosti evidovaný okresným úradom
Čadca' katastrálnym odborom pľe okres Čadca, obec Turzovka, katastráLne územie Tuľzovka,
(d'alej len ako Predmet pľevodu) .
2.1.4
Pľedávajúci pľehlasuje, že Predmet prevodu špecifikovaný Čl. il, ods. 2.1, bod 2.1.3) tejto Kúpnej
zmluvy predáva v súlade s ust. $9a , ods.8, písm' e) zákona Slovenskej národnej rady č.138/1 99I Zb'
o majetku obcí' v zneni neskorších doplnkov a noviel, ako dôvod hodný osobitného zrete|'a, |<toý
schválilo Mestské zastupitel'stvo Mesta Turzovka, Uznesením č. ó8 - 3016 - 2022 na svojom
zasadnutí konanom dňa 30.06.2 022 (zámer) a Uznesením č. 91- 6110 - 2022 na svojom zasadnutí
konanom dňa 6.10.2022 (pľedaj).
2.1.s
Pľedávajúci vyhlasuje, že k Predmetu prevodu neviaznu žiadne d|hy, záložné práva a vecné bremená
a prehlasuje, že nie sú mu zĺáme ani iné práva v prospech tretích osôb, ktoľé by obmedzovali jeho

dispozičné právo s nehnutelhosťou nakladať, prehlasuje, Že prevádzaná nehnutelhosť je 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, ktoľá by mohla ovplyvniť výkon jeho vlastníckych práv
Predávajúceho ktejto nehnutelhosti, jej budúcu drŽbu auŽivanie alebo prevod vlastníckeho pľáva
k prevádzanej nehnute|'nosti, alebo by mohla inak nepriaznivo ovplyvniť (znemožniť, spomaliť,
skomplikovať a pod.) rea|izáciu prevodu vlastníckeho práva v zmysle tejto zmluvy v prospech
Kupujúceho, aže prevádzaná nehnutel'nosť nemá žiadne skrýé vady. Predmet prevodu nie je
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pľedmetom súdneho sponr' alebo iného konania, ktoré by mohlo viesť k spochybneniu vlastníckeho
práva Predávajúceho k tejto nehnutelhosti.

2.2 Pľehlásenie Kupujúceho.

2.2.1
Kupujúci v rade 1 a v rade 2 su ýzickou osobou, ktoľej prejav vôle smeruje nadobudnúť nehnutel'nosť
uvádzanu v Čl. il, ods.2.1, bod 2.1.3) Kúpnej zmluvy od Predávajúceho, vyhlasuje, že sa s
Predmetom laipy oboznámil podl'a aktuálneho listu vlastníctva, osobnou prehliadkou a pľedmet kúpy
kupuje za podmienok stanovených touto Zmluvou do svojho podielového spoluvlastníctva pľe
každéhovpodiele%.
Zároveň prehlasuje' že stav Predmetu hlpy pozná zlistin a dokumentov, ktoré mu predložil
pľedávajúcí pred uzavretím tejto zmluvy (list vlastníctva a zna|ecký posudok), jeho stav mu je dobre
známy a pľeberá ho v stave v akom sa nachádza ku dňu podpísania tejto zmluvy, ako stoji a|eŽí,
všetky náležitosti sú mu jasné a uľčité aĺemážiadneýbrady ani pripomienky.
2.2.2
Kupujúci v rade 1 a v rade 2 prehlasuje' že Predmet kupy kupuje za účelom majetkovoprármeho
usporiadania vlastníckych vďahov k pozemku' za účelom zabezpečenia prístupu k budúcej stavbe
garáže pri novostavbe RD post. na parc. č.2766/2 v k.ú. Turzovka.
2.2.3
Kupujúci v rade 1 a v rade 2 prehlasuje,žena vlastné náklady dal vypracovať:
- Znalecký posudok č,.9912022, ktoýbol vy'hotovený dňn27.05.2022znalcomlng. Vladimírom

Kubincom, Makov 65; )

- Geometrichý plán č' 37209035-7812022, ktoý vyhotovila dňa 30.03.2022 spoločnosť GEo REAL,
Ing. Anna Šobichová, so sídlom: Štúrova 27,O23 54 Turzovka' IČo: 372ObO35, úradne overil
okresný itadČadca,katastrálny odbor, dŤla25.4.2022llng.TeréziaTaľgošová, pod č. 4I8l2O22'

článok III.
Účel zmluvy

3.1
Účelom tejto Zllúlvyje odplatný pľevod vlastníckeho pľáva k nehnutel'nosti špecifikovanej v Čl.
II, ods. 2.1, bod 2'1.3) Kúpnej zmluvy, vtam uvedenom rozsahu zPredávajiceho na Kupujúceho
v ľade 7 av rade 2.

Clánok IV.
Pľedmet zmluvy - Pľejav vôle zmluvných stľán

4.1
Predávajúci touto Kúpnou zmluvou pľedáva zo svojho výlučného vlastníctva nehnutelhosť v celosti a
Kupujúci vrade 1 av ľade 2 ju kupujú do svojho p od ie l ové h o spoluvlastníctva' a to
pozemok, Novovytvorenú paľcelu C-KN č.. 27s6/4 _ druh pozemku: tľvatý tľávnatý poľast
o výmeľe 22 m2, vývoľenú ,,GP č' 37209035 - 1812022, a to nasledorme:

- kupujúci v ľade 1 _ kupuje spoluvlastnícky podiel %, čo č:ľri wýmeru pozemku lI m2
- kupujúci v rade 2 _ kupuje spoluvlastnícky podiel Yz, čo éiĺi ýmeru pozemku 11 m2

Novovytvoľená paľcela C-KN č.2756/4 - dľuh pozemku: tľvalý tľávnatý porast ovýmere22
m2, v celostio je vývorená ,,GP č. 3"t209035 _ I8l2O22*, oddelením od parcely E-KN č. 33187ll-
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o ýmere 4630 m2, kÍorá sa nachádza v katastrálnom
izemi Tuĺzovka, zapisaná na LV č. 4II4 v katastri nehnutelhosti evidovaný okľesným úradom
Cadca, katastrálnym odborom pre okres Čadca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovŕa,
/d'alej v texte len ,,Pľedmet kúpy../.
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4.2
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho v celosti previesť vlastnícke pľávo k Predmetu
kúpy (novovývorenej parcele) uvedenej vods. 4.1 tohto článku Kupujúcemu vrade I avrade 2
azávázokKupujúceho vľade 1 avrade 2 tento Predmet kupy kupiť azaplatiť kupnu cenuvsúlade
s článkom VI' tejto zmluvy, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
4.3
Bližšía špecifikácia Predmetu kupy vyplyva zo Zna|eckého posudku é' 9912022, ktoý bol vyhotovený
dňa27.05.2022 zna7com Ing. Vladimírom Kubincom, Makov 65, ktoý tvorí prílohu Návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastľa nehnutelhosti.
4.4
Vlastnícke právo k Predmetu kúpy nadobudne Kupujúci v rade i a v rade 2 na záld'ade vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnutelhostí, dňom nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia
okresného úľadu Čadca, Katastľálny odbor, o povolení vkladu vlastníckeho práva k Pľedmetu ffipy ,,
pľospech Kupujúceho v rade I a v rade 2.

článoIĺ V.
Popis a ľozloha Pľedmetu kúpy

5.1
Predmet kupy' pozemok - novovývoľená parcela C-KN č' 275614 - druh pozemku: trvaIá trávĺatá
plocha o výmere 22 m2 sa nachádza v katastľálnom izemi Tuľzovka' v okrajovej časti mesta
Turzovka, vmestskej časti Predmier, vblizkosti št. cesty do Korne aprístupovej komunikácie
k rodinným domom v danej lokalite . Napojenie na spe'ĺnenú miestnu komunikáciu je priame
a pozemok bude súčasťou novostavby rodinného domu na pozemku KN č. 276612.

Clánok VI.
Kúpna cena a platobné podmienky

6.1
Kúpnu certu za nehnutelhosť ako celok (Predmet kúpy podl'a Čl. Iv, ods.4.1 tejto Kúpnej zmluvy)
schválilo Mestské zastupitel'stvo Mesta Turzovka, Uznesením č' 68 _30/6 - 2022 na svojom zasadnutí
konanom dňa 30.06.2022 (zámer) a Uznesením č. 91 _ 6110 - 2022 na svojom zasadnutí konanom dňa
6.10.2022 (predaj).
6.2
Kúpna cena za nehnutelhosť ako celok (Predmet lnipy podl'a Čl' IV, ods.4.1 Zm\,lvy)je určená vo
výške: 142'56 Euľ, slovom: Jednostoštyľidsat'dva eur a 56lÁ00 centov, čo pľedstavuje kúpnu
cenu za pozemok celkom o výmeľe: 22 m2. Jednotková kúpna cena za m2 pozemku
pľedstavuje sumu: 6,48 elm2 pozemku.
6.3
Kupujúci v ľade 1 a 2 sa zavänlje uhradiť náklady spojené s vkladom do katastra nehnutelhostí
a s vypracovaním kupnej zmluvy. Tieto náklady pľedstavujú sumu celkom: 73,00 EUR, ktoré
pozostávajú zo správneho poplatku za vklad do katastľa nehnutelhostí v sume ó6,- EUR a z poplatku
za pracormé úkony spojené s vyhotovením kupnej zmluvy v sume 7,- EUR.
6.4
Kupujúci v rade l a2 sa podpisom tejto zmluvy zaväzuji uhľadiť Predávajúcemu:
- lnipnu cenlJza pozemok, každý Yz zo sumy 142,56 EUR; čo pre kupujúceho v rade 1 predstawje

sumu Vo ýške: 71,28 EUR a pre kupujúceho v rade2 sumu vo výške: 7l,28 EUR,
- náklady spojené s vkladom do katastľa nehnutelhosti a s vypľacovaním lnipnej zmluvy, ktoré činia

spolu sumu: 73'00 EUR -kaŽdý v Y, , éo pľedstavuje pre kupujúceho v ľade 1 sumu vo výške:
36,50 EUR a pľe kupujúceho v rade2 sumu vo výške : 36,50 EUR

- na základe faktúry vystavenej pľedávajúcim v sume celkom: 215'56 EUR, so splatnost'ou 14
dní odo dňa jej vystavenia'
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6.5
Kúpna cena sa povablje za zap|atenijej pripísaním na účet Pľedávajúceho uvedený v Čt. ĺ.; Kúpnej
zmluvy Kupujúcim v rade I a 2, formou bezhotovostného platobného styku' a to najneskôr v deň

splatnosti vystavenej faktúry' Predávajúci podá Návrh na zápis zmeny vlastníckeho práva v
príslušnom Katastri nehnutelhostí po pripísaní Kúpnej ceny včas a riadne na účet pľedávajúceho,

najneskôr do 10 pracovných dní.
6.6
Pľevod Pľedmetu kupy je rea|izovaný v súlade s $ 9a, ods. 8, písm. e) Zék.é.I38l199I Zb' _

o majetku obcí v znení neskorších doplnkov a noviel, Statútom Mesta Tuľzovka a platných Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Turzovka, upravujúci zmluvný pľevod nehnutelhého majetku mesta.

6.7
Kúpna cena je určená na záL<],ade znaleckého posudku é. 9912022 vypľacovaným dňa 27.05'2022
znalcom Ing. Vladimírom Kubincom,023 56 Makov 65.

Článok VII.
odovzdani e a pr ev zatie nehnutel'ností

7.1,

Kupujúci v rade l a 2 vyhlasuje, že pozná aktuálny stav predávanej nehnutelhostí a kupuje ju v stave,

v akom saĺachádza ku dňu podpísania tejto zmluvy.

7.2
Kupujúci v rade 1 a 2 nadobudne vlastnícke právo k Predmetu laipy Rozhodnutím o návrhu na vklad
vlastníckeho právavydaným okľesným úradom Čadca, katastrálĺlym odboľom. Pľávne účinky vkladu
vlastníckeho právavznikajú na zák|ade právoplatného ľozhodnutia o jeho povolení.
Deň právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastďckeho práva v prospech Kupujúceho v ľade 1
a v rade 2, je súčasne dňom odovzdania Pľedmetu lĺipy do uživania kupujúcemu. Toto ustanovenie
nahrádza odovzdávací a preberací protokol.

článok VIII.
osobitné ustanovenia

8.1
Zm|uvné Strany sa dohodli, že v pnpade nezaplatenia Kúpnej ceny včas a riadne podl'a č1. VI, ods.
6.4) tejto Zm|uvy,je Kupujúci v ľade 1 a v rade 2 povinný zap|atiť Predávajúcemu úrok z omeškania.
8.2
Nezaplatenie Kúpnej ceny podl'a Čt. vl.; včas a riadne je hľubým porušením zmluvnej povinnosti
Kupujúceho vrade 1 a vrade 2azak|adá oprávneniePredávajúcemuodstúpiťodKúpnej zmluvy. Ato
v prípade, ak Predávajúci Kupujúceho v rade I a 2 po uplynutí lehoty na zap|ateĺie Kúpnej ceny včas
a riadne písomne upozorní na adrese uvádzanej v zŕth|avi tejto Kúpnej zmluvy a Kupujúci v rade I a2
ani do 7 pľacorľrých dní od prevzatíaYýzvy Predávajúceho k splneniu si jeho zmluvnej povinnosti,
povinnosť nesplní.
8.3
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva podá Predávajúci, a to do 10
pracovných dní po pripísaní Kúpnej ceny včas a riadne na účet predávajúceho .

8.4
Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnutelhosti, kÍorá je predmetom prevodu, podá Predávajúci do
katastra nehnutel'nosti aŽpo zap|ateĺtl celej Kúpnej ceny uvedenej (C1. VI. Kúpnej zmluvy) a zaplateru
pľípadnej sankcie podl'a článku VIII.' ods. 8.1 ) Kúpnej zm|uvy. Za zaplateĺlte Kúpnej ceny ako aj
sankcie, sa považuje deň ich pripísania na účet Predávajúceho'
8.5
Kupujúci vrade l avrade2 podpisomKúpnej zmluvy s pl n o m o c ň u j e Predávajúceho, abyv
zmysle $ 28 zákona č. 162ĺ1995 Zb. o Katastri nehnutelhostí a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnutelhostiam (Katastrálny zákon) v znení neskorších pľedpisov a noviel, požiadal okľesný úrad
Cadca, Katastrálny odbor' o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností k
Predmetu prevodu podl'a Kúpnej zmluvy.
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8.6
Kupujúci v rade I a 2 a Pľedávajúci sa dohodlri, že ak Kúpna zmfuva alebo Návrh na vklad
vlastníckeho práva budú obsahovať prípadné chyby v písaní a počítaní' ako aj iné zrejmé nespľávnosti,
bez zbytoéného odkladu písomne vyhotovia Dodatok k tejto zmluve, alebo k Návrhu na vklad
vlastďckeho práva, aby došlo k naplnerriu vôle oboch zmluvných stľán vyplývajicej z obsahu Kúpnej
zĺĺiuvy.

článolĺ IX.
Záverečné ustanovenia

9.1
Zmluvné vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho
zákonníka, ako aj ostatnými pľávnymi pľedpismi platnými na území SR.
9.2
Táto zmluva je poviĺľle zveľejňovaná podl'a $ 5a zákona é. 2IIl2000 Z.z. o slobodnom pľístupe k
informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneĺi neskorších pľedpisov'
9.3
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom ľegistri znluv a na webovej stránke mesta
Turzovka, www.tuľzovka. sk'
9.4
Kúpna zm7uvaje vyhotovená v 5 exemplároch, zkIoých 2 exempláre budú predložené Okresnému
úradu Cadca, Katastrálny odbor k návrhu na vklad vlastníckeho práva,2 exempláre sú určené pre
Kupujúceho v rade 1 a v rade 2 a 1 exempláľ je určený pre Predávajúceho.
9.5
Súčasťou zmluvy ako jej prílohy sú:
- Uznesenie č. 68 - 30/6 - 2022 MsZ v Turzovke zo dňa 30.06.2022
- Uznesenie č. 9 ] - 6/1 0 - 2022 MsZ v Turzovke zo dňa 6. l0.2022
- čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 4 1 1 4 vytvoľený cez katastrálny poľtál
- Informatívna kópia z mapy vytyorená cez katastľáIny poľtáI
- kópia geometľického plánu č. 37209035-18/2022
9.6
Zrriuvné strany vzájomne v y h l a s u j ú, žeich zmluvná volhosť nie je obmedzeĺá, zmluvu
uzatvoríli na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola lzatvorená v tiesni a iných napadne
neýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Turzovke, dňa V Turzovke, dňa

Predávajúci:
JUDr. Ľubomír Golis
Primátor mesta

Kupujúci v rade 1

Tomáš Herman

Kupujúci v rade2'.
Monika Bitalová

6
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UZNESENIE č.: 68 -30/6 _2022

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE

Al SCHVAĽUJE

T rvalú p re by toč n osť pozemku, novovytvoľenej paľcely C-KN č.275614 _dľuh
pozemku: tľvalý tľávnaý poľast o výmeľe 22 m2, odčlenenú z paľcely E-KN č. 3318"1ĺ1- dľuh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmeľe 4630 m2, ktorá je vytvorená Geometľickým
plánom č' 37209a35-18l2022 vyhotoveným dňa 30.03.2022 zhotovitel'om: GEo REAL, ĺng.
Annou Šobichovou, Štúrova 27, Turzovka, úradne oveľeným okresným úľadom Čadca,
katastľálnym odboľom dŤn 25.04.2022, |ng' Teréziou Targošovou pod číslom 418ĺ2022,
z dôvodu, Že ide o pozemok zanedbatelhej výmery, ktoý mesto nevyužíva pre vlastné potreby.

Pozemok s parcelným číslom E-KN č. 33l87l1 sa nachádza v katastľálnom území Turzovka,
v MČ Predmier, zapísaný na LV č.4114, evidovaný v katastri nehnutelhosti okresným úľadom
Čadca, katastľálnym odboľom pľe okľes Čadca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka

2. Záme r nakladania s majetkom mesta Turzovka-odpľedaj pozemku:
novoqŕtvoľenej parcely C-KN č. 275614 - druh pozemku: trvnlý trávnaý porast o ýmeľe 22 m2,
odčlenenú zparcely E_KN č' 33187ll - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4ó30
m2, ktoráje vyľvoľená Geometrickým plánom č,.37209035-18/2022 vyhotoveným dňa30.03.2022
zhotovitelbm: GEo REAL, Ing' Annou Šobichovou, Štúrova 27,Turzovka, úľadne overeným
okresným úľadom Čadca, katastľáInym odborom, dŕn25.a4.2022,Ing.Teréziou Targošovou pod
číslom 41812022, evidovanú na LV č.4114 okresným úľadom Čadca, katastrálnym odboľom pľe
okľes Čadca, obec Turzovka, katastľálne územie Turzovka, v zmysle $ 9a) ods. 8, písm' e) Zák.
č. l38/1991 Zb.omajetkuobcívzneníneskoršíchpľedpisovakopľípadhodnýosobitnéhozretel'a,
za cenu uľčenú na základe znaleckého posudku é' 9912022 vyhotovenéh o dňa2'1 '05 '2a22 znalcom:
Ing. Vladimírom Kubincom, 023 56 Makov 65, v jednotkovej hodnote pozemku: 6,48 €/m2, čo
predstavuje kúpnu cenu za výmeru 22 m2 v sume: 142,56 €, a to pľe kupujúcich:
- Tomáš Heľman, Predmieľ 104 , 023 54 Turzovka _ v podiele 'A; , kúpna cena za podiel
predstavuje: '11,28 €;
- Monika Bitalová, Predmier é.217,023 54 Turzovka _ vpodiele %;kúpna cena za podiel
pľedstavuje 'l|,28 €, .

Za oodmienok:
- Kupujúci uhradia kúpnu cenu za pozemok kaŽdý v sume: 7 l,28 € na účet predávajúceho
bezhotovostným pľevodom, na základe faktúry vystavenej predávajúcim po podpise kúpnej
zmluvy, so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia,

- Kupujúci uhradia správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastľa
nehnutelhosti vo výške 66,- € a poplatok Za vypľacovanie zmluvy vo výške 7,- €

- Kupujúci na vlastlré náklady vyhotovil geometľický plán a znalecký posudok.

Dôvod hodný osobitného zľetel'a je skutočnosť, že ide o pozemok, ktoqý je trvalo prebytočný,
mesto ho nevyužíva pre svoje potreby, má charakter pozemku v okrajovej časti mesta,
nevhodný na komerčné využitie a bude využívaný ako súčasť pozemku pľi novostavbe
ľodinného domu na pozemku paľc' č. 2766/2 a ako prístup k budúcej stavbe garÍňe.

bez pripomienok

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček



Druhá stľana

UZNESENIE č.: ó8 _30/6 - 2022

Celkoý počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Turzovke: l 3

Prítomni na hlasovaní: 9
Hlasovanie ZA: 9 MUDr. Jozef Bajcar, MUDr. Vieľa Belková, Ing. Jozefa Dlhopolčeková , Maľián Chudej'

Ladislav Kaduľa, ltĺgľ. Štefan Kompánek, Ing. Jana Majtanová, Ing. Maľtin Mľavec,
PaedDr. Eleonóra Rudinská

Hlasovanie PROTI: 0
zDRŽ^Lsa hlasovania:0
NEHLASOVAL: O

mesta
JUDľ GOLIS

Podpísal dňa: {l l ,0l . 2022

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček
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UZNESENIE č.: 9t _6110 _ 2022

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE

N SCHVAĽUJE
1. odpredaj pozemkumestaakoprípadhodnýosobitnéhozrete|'a,v zmysle $9a)ods.8,písm.

e)Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to:

- novovytvorenú parcelu C-KN č,.275614 - druh pozemku: trvalý trávnatý poľast o ýmeľe 22 m2,

odčlenenú z parce|y E-KN é.3318711_ druh pozemku'. zastavanáplocha a nádvorie o výmeľe 4630

rro.,zapísanina LV č.47!4,hor,ý je evidoväný okľesným úradom Čadca, katastrálnym odborom
pre okres Čadca' obec Turzovka' katastrálne územie Turzovka, ktoľá je vytvorená na záI<Lade

Geometrického plánu č.37209o35-I8lzo22 vyhotoveného dňa 30.03.2022 zhotovitel'om: GEo
REAL' Ing. Aĺnou Šobichovou' Štúrova 27, Turzovka, úľadne oveľeného okľesným úradom

Čadca' katastrálnym odborom, ďňa25'04.2022,Ing' Teréziou Taľgošovou pod číslom 4I8l202z,
Za cenuurčenú na základe znaleckého posudku é. 9912022 vyhotoveného dňa z7 .05 .2022 znalcom:

Ing. Vladimírom Kubincom, o23 56 Makov 65, v jednotkovej hodnote pozemku: 6,48 €/m2,

kúpna cena zapozemok o ýmere 22 Ín2je určená v sume : ]'42,56 €. a to pre kupu-iúcich:

- Tomáš Herman, Pľedmier I04 , O23 54 Turzovka - v podiele %; , kúpna cena za podiel
predstavuje: sumu: 71,28 €;

- Monika Bitalová, Pľedmier č.2I7, O23 54 Turzovka -,vpodiele Yz;kípĺa cena za podiel
predstavuje Sumu: 71',28€ '

Za podmienok:
- Kupujúci uhradia kripnu cenu za pozemok každý V Sume: 7I,28 c na účet predávajúceho

bezhotovostným prevodom' na záHade faktúry vystavenej predávajúcim po podpise kupnej

zmluvy, so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia,
- Kupujúci uhradia sprár.rry poplatok zanávrhna vklad vlastníckeho práva do katastra

nehnutel'nosti vo ýške 66,- € a poplatok zawpracoyanie zmluvy vo výške 7,- €
_ Kupujúci na vlastné náklady vyhotovili geometrický plán a znaleclcý posudok.

Dôvod hodný osobitného zretel'a je skutočnosť, Že ide o pozemok, ktoý je trvalo prebytočný,

mesto ho nerryržíva pre svoje potreby' má charakter pozemku v okrajovej časti mesta,

nevhodný na komerčné využitie a bude využívaný ako súčasť pozemku pri novostavbe

rodinného domu na pozemku parc' č.276612 a ako prístup k budúcej stavbe garáŽe.

2. Poverenie primátora mesta:
- Na uzarryetie kupnej zmluvy v zmysle $ 588 a nasl. občianskeho Zákorľríka č. 40ĺ1964 Zb.
v platnom zneĺi, podl'a bodu 1 tohto uznesenia.
- Vypovedanie, odstúpenie od zmluvy uzavretej podl'a bodu 1 tohto uznesenia v prípade, ak

kupujúci poruší svoje zmluvne dohodnuté povinnosti.
bez pripomienok

Celkový počet posiancov Mestského zastupitel'stva v Turzovke: 13

Prítomní na hlasovaní: 10

Hlasovanie ZA: 9 MUDr. Jozef Bajcaľ, MUDr' Viera Belková, Ing. Jozefa Dihopotčeková, Marián Chudej,

Ladislav Kadura, Mgr. Štefan
PaedDr. Eleonóra Rudinská

Hlasovanie PROTI; 0

ZDľ.ŽI.L sa hlasovania:0
NEHLASOVAL: 1 JUDr. Radoslav Hruška

Kompánek,Ing Majtanová, Ing. Martin Mravec,J

Primá mesta
JUDľ. mír GoLIS

díla'z 07.10.2022
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zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček



V1 pis je nepoužiteľn na právne 'kony

rr ľls z LISTU vtAsTNÍcTVA č.4114
čnsľocr.ľŕ

čĺsŤ ĺ : trĺ^a"rBĺxovÁ poosľĺľĺ

PARcELY registra ..C'' nevyŽiadmé.

Paĺcely ĺegista 'p' evidované na ape určeĺrého operátr

Počet parciel: 1

ostatné PARcELY registm ',E" nevyžiadme.

Legenda

Umiestnenie pozemku

l Pozemok je umiestnen:i' v zastavanom rizemí obce

spoločná nehnutelnost'

l Pozemok nieje spoločnou nehnutel'nosťou

čĺsŤ s: WASTNÍcI A IIÝÉ oPRÁuqEMá osoBY z PRÁvA KNEHNUTEĽNosTI

Počet vlastníkov: l

Spoluvlastnícky
podiel

Tiful, prieaisko, meno' rodné meno / Názov
Miestotĺvaléhopobyfu /Sidlo'
Dátum naĺodenia, ľodné číslo / ICo / In identifikačn daj

Poradové
číslo

vL

Titul nadobudnutia

lD 741/82
zák.č.l80/l995 $ l4
čd l 53'l 4' l 5399']. 5 405,l 5406/ 40
ť:dl43/57
čdl50/5
čd |'7/60
čd306/5'I
čdl54/55
zák'č,229l |99 lzb.,č. l 80/l995 $ l4
PKV 367,10r00,24r 4,'7935 ;t 523,2t t8,16t3,4670
ROEP
TURZOVKA
Žiadost'o zápis GP č .22/2ol9,R842l2o|9 zo dŕQ29.lo.2olg - 28oll2o19
Zámeĺná zmluy a č. v 3 I 5 5 / 202 1 zo d a 09 -02.2022 - 1 02/ 2o22
Klipna zmluva č. Y 2428/2022 zo d a26.05.2022 - 43l'12022

Iné lidaje

R 47'7/05-5t4/2005
x 320/201 l-PL- 806/20r I

Protokol o oprave chyby X-158/15-PL-603/15
Pĺotokol o oprave X-89l2016 -2'72l16
liadosť o zápis GP č '31206035-2a20l6 - R-656/2016 - |263l|6
liadosť o zápis GP č.26/20| 6 - R- 85/20 l - l28 l/1
liadost' o zápis GP č' A l 8/20 l 6 _ R-86 /2016 - 12/1'7

liadost'o zápis GP é.48/2016 - 2llLll'I
Ziadosť na zápis GP č.50c/20|6 - R-85l2017 - 343/|7
Protokol o opmve chyby X-164/2017490/17
{ávľh na zápis GP č.b49/2017 zo dŕ.a26.02.20l8' R l43/20l8 - 67'7/z0|8
Ziadosť o zápis a zákres GP č. 37209035 -23120|8 zo dŕĺa 09.08.201 8' R 9l20l 8 - 787 l20I8
liadosť o zápis GP č'b-37l2019,R674/20l9 zo dIia 27.08.20|9 -2315/20lL9
Ziadosť o zápis azákres geometrickeho plánu č. 30/20l9' R767/2019 zo dŕla26.09'2019 -2524/2019
Ziadosť o zápis a zIákres Geometrického pláuu č. a-7l20l9,R 8 0/20l9 zo dlia 05.l I.20|9 -282I/2019
liadosť o zápis GP č. 67 /z0 |9'R 208/2020 zo d a 1 8.03.2020 - 2 | | / 2020
Zladosť o zápis Geometrického plánu č. 66/20!.9'R38l'/2020 zo ďí\a 04.06.2020 - 3'72/2020
Ziadost'o zápis GP.č. 87/2020'R |03/202l - 142/2021
Ziadosť o zápis geometrického plánu č.8'7/2020'R I|7202I - |50l202I
Ziadosť o zápis geometrického plánu č. 25lz02| ,R 484/2021 zo dŕĺa 02.0'7 '202| - 532/202I

Poznámky

Bez zápisu.

Msto TuJ:zovk8" sEed, ToÍzovka" Psč 023 5d S& Ičo: 314331I

Spr voa

Nájmca

K nehnutelhosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Tiful, Prieäisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto
Dáfum

trvalého pobyh] / Sídlo -
narodenia' rodné číslo / lCo / tn identifikačn daj

Poradové
číslo

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Titul' prieaisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého Pobytu / Sídlo -
Dátum narodenia, ľodné čislo / lCo / ln identifikačn; ridaj

Pomdové
číslo

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Titul, prieaisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto fvaleho pobyfu / sídlo
Dáfum narodenia' rodné čÍslo / lCo / ln identifikačn daj

Poradové
čísIo

Úľaĺ geoaĺae, krtografie a katastra slovenskej republiky

vÝpls Z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTÍ

Okrcs

Obcc

Kataslĺálnc amic

502

509507

866083

DáĹm vyhotovcnia

Čas vyhotovcnia

Údajc plahé k

t8.t0.2022

l2:21:3'7

17.10.2022 l8:00:00

Čadca

Turzovka

Turzovka

Umiestnenie
pozemku

1

lne ridaje:
Bez zápisu

spoločná
nehnuteI'nosť

I

P vodné
katastÍálne

zemie

Druh pozemku

Zutavaá plocha a nádvcie

V mera v m'z

4630

Paĺcelne číslo

13t87n

Mastník

Iz3

Iná oprármeĺrá osoba

223



Tiful nadobudnutia _ neprimd né

Žiadosť o zápis a zákres GP č. 7l20l7 zo dŕla 2l.08'2ol8, R 696/2018 - 864/2018

Iné udaje - nepriradené

x t'l5/2000-289/200'l

x209t03-332t2003

x425/03-s45t03

R 477 t05-5t4t2005

R 3l/06-36/2006

x 301/2006-594/2006

Protokol o oprave chyby v katastmlnom openite X 186/20!.'1 zo ďíla 16.05'z0|'l - 58'7/l7

Návrh na zápis g.p' č. 55/20 l . R 386/l 7 zo dŕla o6.06'2017 - 8l3/ l'?

Protokol o oprave chyby zo dŕn26.03.2018'x 12512018 - 36'7/2018

Žiadost'o ápis Geometrického plánu č. 14l2o22'R42o/2o22 zo dŕla25.O5.2022 - 423/2022

člsŤc: Ťĺncĺĺy

V pis je nepoužitel'n na právne likony

Obsah

Zmluva o zľiadení vecn1 ch bremim č.V 144/2009 z 5.5'09 -''Vecné bremena zaťažuj ce
poremky v k.ri.Tuzovka, EKN parc.329'7l/2 Tiadeĺév prospech pozemkov v k.ti.Tuzovka,
CKN parc.l64ll3'l 4/l8' l 4/l9 spočívaj ce v pnáve riaďovania'uloŽenia'vedenia a qstavby
prípojky vodovodu a plynovej prípojky na povrchu, nad a pod powchom zal'aŽen; ch pozemkov
a s 6im suvisiacich terennych pmv, prav p dy a jej porastu,práva vsfupu osobami,vrátane
Ĺretích os b.ktoré bud pre vlastníka pozemku v k' .Turzovka.cKN
parc-č.164/13'164/18,164l|9 nbepeéovať predmetné činnosti a vjudu technicls-mi
zariadeniami a dopnn mi prostriedkami na zaťažené pozemky za rtčelom
prevádzkovania,užívani4 džby'qmeny' zmien a opráv alebo odstránenia prípojky vodovodu
a plynovej prípojky a práva uŽívania prípojok v rozsahu mázomenom na geometrickom pláne
č.134/2oo'7 zo dŕa20.augusta 2007 a v s lade so Zmluvou o aiadení vmn ch bremien'_
294/2009

Zriadenie vecného bremena ĺa zák|ade zmluvy č. V 995/20l 9 zo dlia l 6.05.20 l 9 spočívajriceho
v povinnosti vlastníka strpieť na pozemku EKN č. 33034 v celom. rczsahu verejn kanaliáciu'
vybudovan v rámci stavby 

', 
Kanalizácia mesta Tuzovka - predlženie Turkov'v pĺá'Ve prístupu

opľávneného Severoslavenské vodáme a kanalizácie a's.,B rická cesta l9 0,0 l0 57 Zilina'lCo:
36672297 v podiele 1/l k uloženemu potrubiu za ričelom prevádzkovania,rekonštrukcie,opravy
aidrŽby -37l/2019

Zriadenie vecného bremena na základe mllvy č.Y 3728/2019 zo dna 19.09.2019
spočívajriceJro v povinnosti povinného Mesto Turzovka,stred 178,023 54
Tyrzovka,ICo:0O3 l 433 l strpieť na pozemku EKN č. 33035 umiestnenie kanalizácie v celkovej
dlžke 475123 m v plnom rozsahu,strpieť prísfup ku kanalizácii oprávnen:hn z vecného bremena
za čelom prevádzkovania'rekonštrukcie,opnvy a ridržby.Práva zodpovedaj ce podl'a zmluly
s zriadené na dobu neurčitu a s spojené s vlastníkom kanalizácie.Oprávnen z vecného
bremen4 Stredoslovenské vodáme a kanalizácie,a.s.B rická cesta l960,0l0 57
Zilina,lCO:366'l2297,podiel l/l - 251 4/2019

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Vlmtnĺkpondovéčĺalo l

Vlastník poradové číslo 1

Vlahlkpmdovéčíslo l

323



6 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum; 18.10.2022

Parcela registra E, 33187 /1
Žilinský ' Óadca ' ĺurzovka > k'ú' ĺurzovka

1ó5óB

6557

,46

27qB

11fiĺĺz

\

314t2 2782 rĺ'9'
6ÍlA/1 2780

27ä

Vytlačené Z aplikácie Mapový klient ZBGIS' NepouŽitelhé na právne Úkony. (1 /3)

vykolrať lelr odbonre spôsobilá osoba'

6ŕbô37

#tr5

21Íl

t1

!!

8561



Geomelrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje dďerajšieho stavu ýkazu ýmer sú zhodné s údajmi plďných ýipisov z kďastra nehnuteľnostĺ

Vyhotoúteľ
GEO REAL

lng. Anna šobichová
štúrova 27

02354 Turzovka
lčo:37209035

georeal.turzovka@qmai l.com

Kraj

Žilinský
Okres

looecČadca Tunovka
Kat.

uzemte Turzovka
Čísb
plánu

37209035 -

1 8/2022
Iuapový
l ľst e. VKM

GEOMETRlcKÝ PLÁN na oddetenieCKN parceteč' 275ď4kprevodu'

Vyhotovil Autorizačne overil ne overil

Dňa

30.03.2022

Meno:

lng. Anna Šobichová 30.03.2022

Dňa Meno

Anna šobichová
Nové hranice boli v prírode označené
drevenými kolĺkmi

a presnosťou zodpovedá ne overené podľa p.9 zákona NR SR č.

511995 Z.z. o geodézií a kartografii

Pečiatka a Pečiatka a

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č
2156

Súradnice bodov označených číslami a ostatné m*
račske údaje sú ulďené vo všeobecnej dokumentáciĺ
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Vlastník
(iná oprávnená osoba)

adresa, (sídlo)

Bitalová Monika r. Bitalová, Predmier č' 2'l7,

Turzovka, 023 54, v podiele 1/2 a Herman

Tomáš r. Herman, Predmier č. 104, Turzovka,

023 54, v podiele 1/2.

Doterajší

Bitalová Monika r. Bitalová, Predmier č. 217,

Turzovka, o23 54, v podiele 'ĺ12 a Herman

Tomáš r' Herman, Predmier č. 'ĺ 04, Tuzovka

023 54, v podiele l/2.

Doterajší

Druh
poz.

kÓd

zast. pl.l

t.t.p

7

t.t.p.

7

t.t.p.

7

m2

22

4608

't 691

22

4630

V mera

ha

Nov stav

Čĺslo
parcely

(3318711

2756t4

2756t3

2756t4

m2

22

od
parc.
číslo

m2

k
parcele
číslo

SÍav právny

33187t1

222756!4

Zmeny

Diel
číslo

,|

1

I 122 I

Stav podl'a registra C
22

I

KN

Druh
poz.

zast. pl.

t.t.p.

m2

4630

1713

4630

V mera

haKN-C

2756

KN-E

33187t1

oarcelv
PK

listu

vlastn.

LV

4114

VYKAZ VYMER
Doterajší stav

Čĺslo
pzkn.

vloŽky

PK

Spo/u.

Spolu:

Legenda: kÓd spisobu vyuŽĺvania

1713 1713

7 _ Pozemok l ky a pasienku trvalo porasten)i trávami alebo pozemok dočasne nevyuŽĺvan pre trval

trávny porast

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček



8.6
Kupujúci v ľade l a 2 a Predávajúci sa doho dli, Že ak Kúpna zmhlva..alebo .Návrh 

na vklad

vlastníckeho práva budú obsahovať prípadné chyby v písaní a po8ítaní, ako aj iné ?'"!yé nesprávnosti'

bez zbytočneho odkladu písomne vyhotovia bóĺutót k tejto zmluve, aiebo k Návľhu na vklad

vlastníckeho práva,aby došlo k näplneniu vôle oboch zmluvni'ch strán vyplývajúcej z obsahu Kúpnej

9'l 
'__1-_-.^ _^-'*-^''^_Á .. .;oáio -ríclr ú občianskeho

Zm|uvné vztahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanovenlaÍn

zákoĺľríka, ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR'

9.2
Táto zmluva je povinne zveľejňovaná podľa $ 5a zákona é. 2II]2OOO Z.z' o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmenea doplňeď niektoých zákonov v zneĺineskorších predpisov'

9.3
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv a na webovej stránke mesta

Turzovka, www.tuľzovka. sk.

9.4
Kúpnazmluvajevyhotovenáv5exemplároch,zktoých2exemplárebudúpľedloženéokľesnému
úradu Čadca, Katastrá1ny odbor k návrhu na vklad vĺastnígteho práva,2 exempláľe sú určené pľe

ŕupujúceho v rade 1 a v ľade 2 a 1 exemplárje určený pre Pťedávajúceho.

zrĺúuvy

Predávajúci:
JUDr. Ľubomír
Primátor

článot IX.
Zás er eč'né usta nove nia

9.5
Súčasťou zmluvy ako jej prílohy sú:

.(Jzneseniet.os-^soĺo-zozzMsZvTurzovkezodňa30'06'2022
- (Jznesenie č- 91 - 6/10 - 2022 MsZv Turzovke zo dňa 6']0'2022

-čiastočnývýpiszlistuvlastníctvač.4It4ýytvorenýcezkatastrálnyportál
- InÍormatívna kópia z mapy vytvo|e^ná cez katastľálny portál

- kópiq geometrického plánu č' 37209035-18/2022

lĺr"""u strany vzájomne v y h 1a s u j ú, Žeichz1nl.uvná vol'nosť nie je obmeďzeĺá' zmluvu

uzatvorili ĺa zál<|ade ich slobodnej vôle, lml,ruu nebola uzatvorená v tiesni a iných napadne

neýhodných podmienok, zmluvu si prečĺtaíi, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú'

/
V Turzovke , aĺu ..ĺ€.,(.:..:Ĺ|lI/.......'..... V Turzovke , dň^ "Lfi"/!:'aľ/

ť

I

2

Kupujúci v rade 1

Tomáš Herman

Kupujúci v rade 2

Monika Bitalová

6

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček




