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Zmluva o nájme nebytových pľĺestoľov
uzatvorenó v zmysle tłstanovení občianskeho zákonníka č. 10/I961 Zb. v platnom znení cl

zókona č. ] I6/l990 Zb. o nójme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Pľenaiímatel':
MESTO TURZOVKA - ako vlastník nebytoých prĺestorov
Zastúpené: IIIDr' Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
Sídlo: Stred 178, 0Ż3 54 Turzovka
IČo: 00314331
DIČ: ŻOŻO5533|5
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s' pob. Čadca
Číslo Úrčtu: 0Ż0461700Ż15600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
Mesto nie je platcom DPH
(d'aĺej len ako prenajínlatel)

a

Náiomca:
Názov: Miroslav Jantulík - CITEX.SK
lČo: 41933 II7
Sídlo: 0Ż4 0I Kysucké Nové Męsto, D. Pol'ského l054l20
Zastupená: p. Miroslavom Jantulíkom
Poverený rokovať vo veciach zmluvy:

p. Miroslav Jantulík, D. Pol'ského I054lŻ0,024 0| Kysucké Nové Mesto
Telefórľry kontakt: 0907l8Ż3 97l
Poverený k podpísu zmluvy: p. Slavomíra Kočmáľska, ul. ČSA Ż8Ż313Ż,

O24 OI Kysucké Nové Mesto , Číslo oP: EC o874I2
(d'alej len ako nájomca)

u Z a tvorili tútozmluvuonájmenebytoýchpriestorovvzmysleustanoveníobčianskęho
zákonníka aZákona č,. 116ĺ1990 Zb' o nájme a podnájme nebytoých priestorov v zneni
neskorších predpisov' 

čl. I.
Predmet zmluvy

Prenajímatel', mesto Turzovka, IČo: oo:tł33l' je vylučným vlastníkom nehnutel'nosti, budovy
Kultúrnej sály čs. 377, v mestskej časti Predmier, v meste Turzovka, v katastrálnom území
Turzovka, zapísanej na liste vlastníctva č ' 1 341 a sociálne zanadenie (WC muži a WC Ženy) pri
nebytovom priestore vedenom ako Kuchynka so sociálnym zariadením zapísaným na LV č).7780'

Ż. Prenajímatel'prenajíma nájomcovi na dočasné uŽívanie nebytové priestory o ýmere 424,18 m2,
ktoré sa nachádzají v budove Kulturnej sály čs. 377, v mestskej ěasti Pľedmięr ' v meste
Turzovka, vkatastrálnom území Tuľzovka, zapísanej na liste vlastníctva č' 1341 asociálne
zanadęnię (WC muŽi) s prístupovou chodbou o výmere 3I,23 m2, zapisané ako súčasť
nebytového priestoru - Kuchynka so sociálnym zariadenlm, zapísaného na LV č. 7780, na a to
nasledorme:

Sála o ýmere podlahovej plochy: 306,Ż8 n2
Foyer, šatne o ýmere podlahovej plochy: 75,64 m2
Záđvene o ýmere podlahovej plochy: 5,76 m2
Vstup - vonkajší krytý, o ýmere podlahovej plochy : 36,50 m2
WC muži a prístupová chodba o ýmere podlahovej plochy 3I,Ż3 m2



3. Prenajímatel' prehlasuje, że je oprávnený prenechať nebytoý priestor do dočasného uŽívania
nájomcovi v zmysle $ 3 ods. Ż zákona č,' 11611990 Zb. o nájme a podnájme nebýoých priestorov
v zneni neskorších predpisov'

4. Nájomná zm|uvaje uzatvorená v súlade so zákonom č). 1'38ll99l Zb. o majetku obcí v platnom
zneni a v súlade s čl' VIVods. 1/ písm. b/ platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Turzovka (krátkodobý prenájom).

5. Nájomca potvrdzuje, Že predmet nájmu si prehliadol osobnę a preberá ho na dohodnutý účel
nájmu. Prenajímatel' zároveň súhlasí, aby nájomca odovzdaný predmet nájmu začal uŽívať.

čl.II
Účel ná;mo

1. Nebytové priestory tvoriace predmet nájmu budú užívané po celú dobu za účelom : výpľedaja
textilu, obuvio pľiemyselného tovaľu a drogéľie.

2. Nájomca sa zaväzuje prenajaté nebytové priestory uŹivať ýlučne na dohodnutý účel

3. Pľenajímatel' i nájomca potvrdzu jű, źe predmet nájmu je v užívania schopnom stave na
účel pľenájmu.

CI. ilI
Doba nájmu

1. Zmluva o nájme nebytoých priestoľov sa uzatvára na dobu určitú, na deň: tŻ.ll.20l8, v čase
od 7:00- 18:00 hod.

Ż' Do skutočného užívania nebytového pńestoru s povinnosťou od daného dňa platiť nájomné za
prenájom, vstúpi nájomca dňom : 12.11.2018 o 7:00 hod .

čl ĺv
Výška a splatnost'nájomného, pľevádzkových a ľežijných nákladov

1' Nájomné za prenájom nebytoých priestorov podl'a tejto zmluvy sa dojednáva dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 1811996 Z. z. o cenách v zneĺi nęskorších
predpisov.

Ż' Nájomca je povinný pIatiť za uźívanie prenajatého nebytového priestoru nájomné. Nájomné sa
určuje dohodou zmluvných strán na sumu: 100 BUR/ deň. Nájomné za prenájom je stanovené
vrátane nákladov za spotrebu elektrickej energie a vody.

3. Nájomné je splatné najneskôľ do 5 dní odo dňa podpisu Zmluvy o nájme nebytového
priestoru, a to bud' v hotovosti do pokladne męsta alebo bezhotovostným prevodom na bankoý
účet mesta Turzovka vedený v peňažnom ústave: Prima banka Slovensko, a's., pobočka Čadca,
číslo účtu 020461700215600: IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002'

4' Nájomca berie na vedomie, že nebytový pńestor je bez dodávky tepla a teplej vody

5. Upratanie prenajatého priestoru sí nájomca zabeąeěi na vlastné náklady pri ukončení nájmu..

Ż
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CI. V.
Práva a povinnosti zmluvných stľán

1. Prenajimatel' sa zavänlje odovzdať nebytov,ý priestor v Stave spôsobilom na obvyklé uŽívanie

2. Nájomca je povínný uŹivať nebytový priestor v rozsahu určęnom v účele nájmu podlä čl. II tejto
zm7uvy a nemôže zmęniť dohodnutý účęl uŽívania bez súhlasu prenajímatel'a'

3. Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajatý nebytoý príestor alebo jeho ěasť do prenájmu
tretej o sobe bez predchádzaj úceho písomného súhlasu prenaj ímate l'a.

Nájomca je zodpovedný v prípade vzniku škody na objekte, a zavänlje sa na úhľadu nákladov ,

ktoré budú potrebné na uvedenie do pôvodného stavu.

5' Nájomca je povinný od vyrozumenia prenajímatelbm, umoŽniť prístup prenajímatelbvi alebo
iným povereným pracovníkom prístup do nebytového priestoru za účelom kontrolyjeho užívania.

6. Nájomca je povinný zabezpeč,iť čistotu, poriadok, dodrŽiavanie predpisov o bezpečnosti
a ochrane zđravia pri práci, predpisov na úseku ochľany pred poŽiarmi.

7 ' Prenajímatel'nezodpovedá za škođy vzniknuté na majetku nájomcu v pľenajatých pńestoroch t' j
na všetĘch hnutelhých veciach, ktoré níe sú vo vlastníctve prenajímatel'a.

8. Prenajímatel' nezodpovedá za škodu, či ujmu na zďravi osôb, ktoré sa zdrźllju v priestoroch nájmu
s vedomím alebo súhlasom nájomcu.

9. Nájomca je povinný zabezpeć,iť riadne uzamykanie prenajatého priestoru počas doby pľenájmu'
za účelom ochľany prenajatého majetku proti poškodeniu a kĺádeží.

10. Nájomca je povinný zaplatiť nájomné riadne a včas.

ct. vI.
Skončenie nájmu

I

a)
b)
c)
d)

Nájomný vďah podl'a tejto zmluvy sa skoněí:
skončením doby nájmu,
písomnou dohodou zmluvných strán,
výpoved'ou prenajímatel'a alebo nájomcu,
jednostranným odstúpením od zmluvy prenajímatel'om zo zákonom stanovených dôvodov

2. V prípade poškodenia sa nájomca zaväzllje predmet nájmu dať do pôvodného staw do 20 dni
od ukončenia nájmu, alebo ho dá do pôvodného stavu prenajímatel'na náklady nájomcu.

cl. vII.
Úroky z omeškania

1. Nájomca sa zavänlje zaplatiť pľenajímateĺ'ovi úroĘ z omęškania v súlade s ustanoveniami
občianskeho zákonníka v platnom zneĺi, v prípade omeškania so zaplatením ceny nájmu
prenajímatel'ovi'

aJ



čl vrrr.
Záry erečné ustanovenia a dojednania

1. Pokial'nie je vtejto zmluve dohodnuté inak riadi sa táto zmluva, práva apovirrnosti
zmluvných strán, ako aj právne pomery znej vyplývajúce, vznikajúce asňou súvisiace
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiĘ, najmä zákonom č,' 11611990 Zb. o nájme
a podnájme nebyto'ĺ'ých priestorov a občiansĘm zákonníkom'

Ż. Zmluvĺé Strany sa dohodli, Že obsah tejto zmluvy je moŽné meniť len formou písomných
dodatkov k zmluve' podpísaných oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluvné stranyprehlasujú, żetáto zmluvabolauzatvorenádobrovolhe' slobodneaváżne,níe
vtiesni, aĺi za inak nápadne neýhodných podmienok. Na znak súhlasu sjej obsahom ju
zmluvné strany podpisujú.

4. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podl'a $ 5a zákona č. 21IlŻ000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších
pľedpisov.

5. V zmysle Zátkona č. 18/2018 o ochľane osobných rĺdajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoľších pľedpisov nájomca podpisom tejto zmluvy
vyjadľuje svoj súhlas so spľacovaním osobných údajov, uvedených v časti ,,Zmluvné
stľany" tejto zmluvyo pľe potľeby ľealizácĺe účelu tejto zmluvy. Súhlas nájomcu so
spracúvaním jeho osobných údajov pľenajímatelbvi platí počas cetej doby trvania
vzt'ahu upľaveného touto zmluvou. Dotknutá osoba v zmysle $ 14 zákona ć..l8ĺ20L8 Z.z,
má právo hocikedy odvolat'súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoľé sa jej týkajú.
odvolanie musí byt'urobené písomne a pľeulľázatel'ne doľučené Mestu Tuľzovka.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a úěirmosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Turzovka.
www.turzovka.sk.

7. Neoddęlitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú:
al list vlastníctva prenajímatel'a k predmetu nájmu vytvorený cęz katastrálny portál

8. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu.
KaŹdá zmluvná strana dostane po jednom (l) rovnopise .

V Turzovkę dňa .. v rurzovke o^^ ..1:./!.,L..(t.
!

MI,STO TL]

OZ

Golis

ílliľoslav Jantulik . clTEx,s!{
Dlhomĺra Pol'skello 1C54/20
024 o1 K,;',ucl.lé ľ{ol'é l'lcs.o
iCO; +rgg,;ll), ElCi i'.1

ż; Zanájomcu:
Miroslav Jantulík - CITEX.SK
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OKRESNY URAD ZILINA
odbor Živnostenského podnikan ia

Janka Král'a 4' 0l0 40 Żilina

ou -z 
^-ozP 

t -20 r 4 I 037 9 4 1 -2
č. živnostenského registľa 504_1091 l

Meno a pľiezvisko:
Bydlisko:

obchodnć meno:
Miesto podnikania:

Pridelené IČo;

Żi|ina02. 12' 2Ol4

OSVEDCENIB
o živnostenskom opľávnení

Miľoslav Jantulík
Dlhomíra Pol'ského t054lŻ0'024 01Kysucké Nové Mesto

Miroslav Jantulík - cITEx.sK
Dlhomĺľa Pol'ského 10s4l20,024 0l Kysucké Nové Mesto
4l 933 117

na vykonávanie živnosti

l. Kúpa tovaru na účely jeho pľedaja konečnému spotľebitel'ovi (maloobchod) alebo iným
pľevádzkovateI'onr živnosti (vel'koobchod)
Vznik živnostenského oprávnenia: 02. 12.2014

osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané na základe $ 66b ods. l v spojení s $ ó6b ods' 2
písm.a)podl'a$47ods. 1vspojenís$47ods'2vsúlades$l0ods'lzákonač,'455l|99lZb.o
Živnostenskom podnikanÍ (živnostenský zákon) v znení neskoľších pľedpisov.

/l) !ą.Ł*tś :_ -l
Mgr. Ladislav Čellár

vedúci odboru

ffi

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik



Úad geodézie, kaĺtogÉfie a katastra slovenskei republiky

VÝPls z KATASTRA NEHNUTEĽNosTí
vytvorené cez katastrálny portál

Č,łsr c: ŤARCHY
PoĹč':

vEcNÉ BREMENo v PRosPEcH sPoLoČNosTl ENERGETrKA TURzovKA,
s'R.o.NA zRlADENlE PLYNoVEJ KoToLNE s PRĺsLUŠENSTVoM,KToRÁ sA NACHÁDZA V NEBYroVÝctt
PRlEsToRocH BYTovÉĺo ooľlu-'ĺ azlzoosokres: Ćadca

Obec: TURZOVKA
Katastrálné zemie: Tuuovka

zapisuie sa ákonné záložné právo v zmysĺe 5 15 ods. í zákona ě.18211993 z.z. o vlastnĺctve brov a
nebytov ch priestoľov v znenĺ neskorších predpisov na zabezpečenie pohľadávok vzniknut ch z právnych
konov t kaj cich sa domu, spoločn ch časti domu, spoločn ch zaÍiadeni domu a prisluśenstva a na

zabezpečenie pohľadávok vzniknut!' ch z právnych t]konov t kai cich sa bytu alebo neb!ŕtového priesto.u v
dome, ktoré urobil vlastnik bŕu alebo nebytového priestoru v dome v p.ospech spoločenstva' ak sa
spoločenstvo nez iaďuje, v pÍospech ostatn] ch vlastnĺkov bytov a nebyto ch priesto ov ' 2_2456/20í5 '
1211t15

cnsrocľĺÝ VÝPls z LlsTU VLASTNĺCTVA ć. 7780
ćAsŤ A: MAJETK)VA PaD9TATA

PARcELY registra "c'' evidované na katastrálnej mape

Parcelnéćíslo v meavm2 Druhpozemku sp sobvyuż.p. umiesĹpozemku P vnyvza'ahDruhch.n.
2402 722 zasta aná plocha a nádvorie í5 1

Legenda:
sp sob wužívania pozemku:

15 - Pozemok, na l<lorcm ie postawná bytová budova označená s pisn,im čislom
Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok je umieslnen' v zastavanom ()zemĺ obce

si)písné čtslo na paĺcele ělslo
Stavby

Druh stavby Popis stavby

9 obytn dom čs- 2727272 2402
Legendd:
Druh stavby:

9 - Bytov dom

K d umieslnenia stavby:
1 - stavba postavaná na zemskom povrchu

Byty a nebytové priestory
ČÁs B: yĹÁs7N/cl A lNÉ ?PRAVNENÉ osoBY

Por- ćíslo Prieflisko, meno (názov), rodné piezÝisko, dátufr narcdenía, rodné čisto (čo) a miesto tNatého Pobytu
(sldlo) vlastnlka

Dátum vyhotovenia 09.íí.20'ĺ8

_ Čas vyhotovenia: .14i3o223

Druh ch.n, Umiest. stavby

ĺ

lné daje:

Rozhodnutie x 485/í7 zo d B2z.o3-2017 oÚ cA Ko 1 oprava podielu na spoločn ch častiach a zariadeniach
domu) - 515/17
Rozhodnutie x 485/í7 Żo d B 22.03.2017 oÚ cł Ko 1 oprava podielu na sPoločn ch častiach a a.iadeniach
domu} - 5í5/t7
Rozhodnutie x 485/í 7 zo d B 22.03.2017 oÚ cA Ko ( oprava podielu na spoločn ch astiach a ariadeniach
domu) - 5í5/í7
Rozh dnutie x 485/í 7 zo d a 22,03.2017 oÚ cA Ko 1 oprava podielu na spoločn ch častiach a u riadeniach
domu) - 515/17
Rozh dnutiex485/ĺ7zod B2z'o3-2o17 oÚcAKo(opŕavapodielunaspoločn chčastiachazariadeniach
domu) - 515/1 7
P.otokol o oprave X ZO9l2017 -792117

Rozhodnutie x 485/í 7 zo d a 22.03.2017 oÚ cA Ko ( oprava podielu na spoločn ch častiach a äriadeniach
domu) - 515/'ĺ7
Rozh dnutie x 4E5/'| 7 zo d a 22.o3.2o1? oÚ CA Ko 1 opnva podielu na spoločn ch častiach a ariadenĺach
domu) - 515/17
Rozhodnutig x 485/'ĺ7 zo d a22.o3.zo17 oÚ cA Ko ( oprava podielu na spoločn ch častiach a a.iadeniach
domu} - 515/17

íí Rozhodnutiex485t17zod a22.o3.2oí7oÚcAKo(opravapodielunaspoločn chčastiachaariadeniach
domu) - 51 5/17

í2 Rozhodnutiex485t17zodŕB22.o3'2oí7oÚcAKo(opravapodielunaspoločn chěastiachaz'iadeniach
domu) - 515/17

í3 Rozhodnutiex485ľ17zad 22.o3.2oĺzoÚcaKo1opĺavapodielunaspoločn chčastiachaaŕiadeniach
domu) _ 5í5/17

í4 Rozhodnutiex4a5ľtrzod B22.o3.2oí7oÚcAKo(opŕavapodielunaspoločn chčastiachazariadeniach
domu) - 5í5/ĺ7
Rozhodnutie x 485/í7 zo d a22.03.2017 oÚ cA Ko ( oprava podielu na spoločn ch častiach a ariadeniach
domu) - 515/í7
Rozhodnutie x 485/'ĺ7 zo d, ,e22.o3.2o'l7 oÚ cA Ko ( oprava podielu na spoločn ch častiach a ariadeniach
domu) - 515/17
Rozhodnutie x 485/í7 zo d B 22.03.2017 oÚ cA Ko 1 oprava podielu na spoločn ch ćastiach a ariadeniach
domu) - 5í5/'l7
Rozh dnutiex485/í7zod B22.03.2017 oÚcAKo(opravapodielunaspoločn chčastiachaariadeniach
domu) - 51 5/17
Rozhodnutie x 485/17 zo d B 22.03.2017 oÚ cA Ko 1 oprava podielu na spoloćn ch častiach a ariadeniach
domu) - 515/17
Rozhodnutie x 485/í7 zo d a 22.03.2017 oÚ cA Ko ( opŕava podielu na spoločn ch častiach a ariadeniach
domu) - 515/17

2í Rozhodnutiex485t17zodB22.o3.2oí7oÚcAKo(opÍavapodielunaspoločn chčastiachaariadeniach
domu) - 5í5/'ĺ7

22 Rozh dnuti x485t,l7zod a22.o3.2oí7oÚcAKo(opravapodie|unaspoločn chčastiachazariadeniach
domu) - 515/17

23 Rozhodnutiex485t17zodB22.o3.2oí7oÚcAKo(opravapodielunaspoločn chčastiacha4riadeniach
domu) _ 5í5/í7

25 Rozh;dnutiex485117Żod a22.o3.2oí7oÚcAKo(op vapodielunaspoločn chčastiachaafiadeniach
domu} - 5í5/í7

26 Rozhodnutiex485t1?Żodlta22.o3.zoĺzoÚclxo1opravapodielunaspoločn chěastiachaza.iadeniach
domu) - 515/17

27 Rozhodnutiex485t17zodŕla22.o3.2oí7oÚcAKo(opŕavapodielunaspoločn chčastiachaariadeniach
domu) _ 51 5/ĺ7

29 Rozhodnutiex4E5t17zod,22'o3.2oí7oÚcAKo(opravapodielunaspoločn chčastiachazariadeniach
domu) - 51 5/ĺ7

30 Rozh dnutiex485t17zod,ŕB22.o3-2oí7oÚcAKo(opravapodielunaspoločn chčastiachaä.iadeniach
domu) - 5í5/17

3í Rozh dnutiex485117zodB22.o3.2oí7oÚcAKo(opBvapodielunaspoloěn chčastiachaariadeniach
domu) - 5í5/í7

32 Rozh dnutie x 4a5l17 zo d B 22.o3.2oĺ7 oÚ cA Ko ( opBva podielu na spoloćn ch častiach a ariadeniach
domu) - 5í5r17

3

4

5

6

7
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Blt 
-

í5

ĺ6

17

í8

í9

20

Nebytov

vchod: 272Kuchynkaso prizemie Priestorč' 12-
sociálnou ěasť

Podiel priestoru na spoločn ,ch častiach a spotočn ,ch zadadenÍach
domuaspoluvlastnick podielkpozemku: 7529/284965

Účastnĺkprávnehovzt'ahu| Vlastnik
86 Mesto TuŹovka, stred í78, Tuuovka, Psć o23 54, sR

lčo:
spoluvlasłnickypodiel: 1 / 1

Titulnadobudnutia Náv.hnazápisnebytovéhopriestoru,z3635/ĺ6zod a09.08.20'16-556/í7

ostatnĺ vlastnlci a priestory nevyżiadané
Legenda:
D ru h ne bytové ho prie storu :

12-ln nebytov. priestor

I

lnformatívrii' v pis 114 Údajeplatné k: 08.í'l.20'l8 ĺ8:00 lnformatívny v,. pis 2t4 Údaje platné k:ł08.íí.2018 18:00



34

35

36

37

Rozhodnutie x 485l'ĺ7 żo d a 2z.o3'2o17 oÚ cA Ko ( opŕava podielu na spoločn}ich čas1iach a zariadeniach
domul - S'l5l'17
Rozhodnutie x 485/í7 zo d a 22'03.2017 oU cA Ko 1 oprava podielu na spoločn ch častiach a äriadeniach
domu) . 5í5,/í7
RoŻhodnutae x 485/í7 zo d a 22.03-zo17 oÚ cA Ko ( oprava podielu na spoloěn ch častiach a ariadeniach
domu) - 515/17
Rozhodnutie x 485/17 zo d 6 22.03'2017 oÚ cA Ko 1 oprava podielu na spoločn ch častiach a arĺadeniach
domu) - 5í5/í7

38 Rozhodnutie x 485h7 zo d a 22.o3.2oí7 oÚ cA Ko ( opEva podielu na spoločn ch častiach a ariadeniach
domu) _ 515/ĺ7

38 Rozhodnutie o opra e X209120,17 -792t1?
39 Rozhodnutiex48sl17zod a22'03.20í7oÚcAXo(opŕavapodielunaspoločn chčastiachazariadeniach

domu) - 515/17
40 Rozhodnutiex4a5l77zod a22.o3'2oí7oÚcAKo(opravapodielunaspoločn chěastiachaza.iadeniach

domu} - 5í5/'ĺ7
4í Rozhodnutiex485!17zod a22.o3.2oí7oÚcAKo(op avapodielunaspoločn chčastiachazariadeniach

domu) - 5í5/í7
43 Rozhodnutiex485h7zod e22.o3-2oí7oÚcAKo(opŕavapodielunaspoločn chčastiachazariadeniach

domu) - 515/17
45 Rozhodnutie x 485117 zo d a 22.03.2017 oÚ cA Ko ( opBva podielu na spoločn ch častiach a ariadeniach

domu) - 515/17
46 Rozhodnutiex4851172od e22.o3.2oí7oÚcAKo(op avapodielunaspoločn chčastiachazariadeniach

domu) - 515/17
47 Rozhodnutiex485117zod a22.o3.2ol7oÚcAKo(op6vapodielunaspoĺočn chčastiachazariadeniach

domu) - 515/17
48 Rozhodnutiex485117zod a22.03.2017oÚcAKo(opravapodielunaspoločn chćastiachaariadeniach

domu) - 5í5/í7
50 Rozhodnutie x 485117 zo d a 22.o3.2oí7 oÚ cA Ko ( opEva podielu na spoločn ch častiach a ariadeniach

domu) - 515/17
Rozhodnutie x 485/í7 2a d1a 22.03.2017 oÚ cA Ko ( opŕava podielu na spoločn ch častiach a zađadeniach
domu) - 5í5/17
Rozhodnutie x 485/ĺ7 zo d B 2z.o3.2o17 oÚ cA Ko 1 oprava podielu na spoločn ch častiach a za iadeniach
domu) - 5í5/í7
Rozhodnutiex485/17zod a22.03.2017 oÚcAKo(opEvapodielunaspoločn chčastiachaariadeniach
domu) - 515/'ĺ7
Rozhodnutie x 485/í7 zo d 22-03.2017 oÚ cA Ko ( optva podielu na spoĺočn ch častiach a Żariadeniach
domu) _ 5í5/17
Rozhodnutie x 485/í7 zo dla 22.03.2017 oÚ cA Ko 1 oprava podielu na spoločn ch častiach a ariadeniach
domu) - 515/17
R.676/2016: Návrh na zmenu p iezviska a adresy - 1394/2016
Rozhodnutie x 485/1 7 zo d E 22.03.2017 oÚ cA Ko 1 oprava podielu na spoločn ch častiach a zariadeniach
domu) - 5í5/l7

60 Rozhodnutiex485117zod a22.o3'2oí7oÚcAKo(opEvaPodielunaspoločn chčastiachaariadeniach
domu) - 515/17

Rozhodnutie x 485/í 7 zo d a 22.03.2017 oÚ cA Ko 1 opnva podielu na spoločn ch častiach a zariadeniach
domu) . 5'ĺ5/17
Rozhodnutie x 485/í7 2o d a 22.03-2017 oÚ cA Ko 1 opľava podielu na spoločn ch častiach a äŕiadeniach
domu) - 515/17
Rozhodnutie x 485/í7 zo d a 22.03-2017 oÚ cA Ko 1 oprava podielu na spoločn ch častĺach a ariadeniach
domu) - 515/17
Rozhodnutie x 485/í 7 zo d B 22.03.2017 oÚ cA Ko 1 oprava podielu na spoločn: ch častiach a zariadeniach
domu) - 515/17
Rozhodnutie x 485/í7 zo d a 22.o3-zo17 oÚ cA Ko 1 oprava podielu na spoločn ch častiach a Żariadeniach
domu) - 515/í7

82 Rozhodnutiex485117zod a22'o3.2oí7oÚcAKo(op avepodielunaspoločn chěastiachazariadeniach
domu) - 515/17

83 Rozhodnutie x 485t17 zo d B 22'o3.2o17 oÚ cA Ko ( op.ava podielu na spoločn ch častiach a zaľiadeniach
domu) - 515/í7

84 Rozhodnutiex485117zod, a22.03.2017oÚcAKo(op.avapodielunaspoločn chčastiachazariadeniach
domu) - 515/17

85 Rozhodnutie x 485117 zod la22.o3.2oÍ7 oÚ cA Ko ( oprava podielu na spoločn ch častiach a aŕiadeniach
domu) - 515/17

86 Rozhodnutiex485t17zodÉ22-o3.2o'ĺ7oÚcAKo(opravapodielunaspoločn chčastiachaariadeniach
domu) - 515/17

Poznámka:
Bez zápisu.

vysveltenie: (ldaje v lAsTt c:ŤARcHY bez'uuedenia par}etného čĺsla atebo poradového ćĺsla vlastnĺka atebo inej opránenej
osoby sa t kajť] vśetkÝch nehnuteľností a vśewch vtastnĺkov a in ch oprávnen ch os b na tiste vtastnĺctva'

79

EO

8'l

5í

53

55

56

s7

59
59

Náv h na zmenu adresy , R ĺ 95/í 7 zo d a 28'03.2017 - 53gl17
Rozhodnutie x 485,/í7 zo d B 22'03.2017 oÚ Ca xo 1 oprava podielu na spoločn ch častiach a zariadeniach
domu) - 5í5/í7
Rozhodnutie x 485/í7 zo d a 22.03.2017 oÚ CA Ko 1 oprava podielu na spoločn] ch častiach a zariadeniach
domu) - 515/í7
Návrh na zmenu priezviska a adťesy -785/2oíí
Rozhodnutie x 485/í7 zo d a 22.03.2017 oÚ cl xo 1 opnva podielu na spotočn ch častiach a ađadeniach
domu) - 515/í7
Rozhodnutie x 485/í7 zo d la 22.o3.2o1? oÚ ca xo 1 oprava podielu na spoloěn ch častiach a za iadeniach
domu) - 5í5/'l7
Rozhodnutie x 485/í7 zo d a 22.03.2017 oÚ cł Ko 1 opnva podielu na spoločn ch častiach a aŕiadeniach
domu) - 5'ĺ5/17
Rozhodnutie x 485/í7 2o d a 22.03-2017 oÚ cA Ko ( oprava podielu na spoločn ch častiach a ariadeniach
domu) - 5í5/17
Rozhodnutie x 485/í7 zo d la 22,03.2017 oÚ cł Ko 1 oprava podielu na spoločn ch častiach a zariadeniach
domu) _ 5í5/í7
Rozhodnutĺe x 485/ĺ7 zo d a 2z'o3.2o17 oÚ cł xo 1 opmva podielu na spoločn ch častiach a ariadeniach
domu) - 515/í7

70 Rozhodnutie x 485117 zo d B 22.o3-2oí7 oÚ cA Ko ( opŕava podielu na spoločn ch častiach a ađadeniach
domu} _ 515/í7

72 Rozhodnutie x 485h7 zo d B 22.o3'2oí7 oÚ cA Ko ( oprava podielu na spoločn ch častiach a ariadeniach
domu) - 5í5/í7

74 Rozhodnutie x 485h7 zo d B 22,o3'zoí7 oÚ cA Ko ( oprava podielu na spoločn ch častiach a äľiadeniach
domu) - 515/í7

75 Rozhodnutiex4E5l17zod a22.o3.2oí7oÚcAKo(opŕavapodielunaspoločn chčastiachaa.iadeniach
domu) - 51 5/17

76 Rozhodnutiex485117zod e22'o3-2oí7oÚcAKo(opEvapodielunaspoločn chčastiachazariadeniach
domu) - 51 5117

6í
6í

62

63
63

64

66

67

68

69
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Úrad geodézie, kartog afĺe a katastra slovenskej repubłiky

VÝPls z KATASTRA NEHNUTEĽNoSTí
Vytvorené cez katastrálny portál

Por. ěislo PrieuÍsko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čislo 0čo) a spoluvldstnicky podÍet
miesto trualého Pobytu (sídlo) vlastnika

lčo:
RozHoDNU'l]E ČJ.X 223l2oo2 zo o;rA 2.5.200243612002
zMLUVA o PRÉVoDE PRlVATtzoVANÉHo MAJETKU NA MEsTo TURzoVKA č'v
2087 t2oo2 zo oŇA 7 .10.2002-67 4t2oo2
KÚPNo_PREDAJNÁ zMLUVA V-1 235/o2 z í6.í o.o2-686/02
ŽADosŤ o áPls oBJEKTU MŠ,DJ,HosP.PAvlLoN-7í z2oo2
zÁMENNÁ zMLUVA l.v 2201 l2oo2 zo DŃA 5-'l1 -2oo2-7 13l2oo2
ŽlADosŤ o áPls BYToVÉHo ooMU -716120o2
ŽlADosŤ o zÁPls GEoM.PLÁNU-í 23/20o3
ŹlADosŤ o áPls PARCELY KN c.4o09 NA áKLADE RozHoDNUT|A
č.J.Úplĺ ĺ gĺlglolĺ ge6/Kz zo DŇA 9.9.í986-373/2oo3
Ž1ADosŤ o áPls BUooVY MAT.šKoLY NA LV466/2o03
żlADosŤ o PREVoD MAJETKU ŠK L A ŠKoLŹARIADENĺ NAcHÁDZAJÚclcH sA NA
ÚzEMĺ MEsTA TURzoVKA.467/20o3
ŽlADosŤ o áPls PozEMKoV KN 42715 A KN 427138-533/2003
KÚPNA zMLUVA ć.v 1843ĺ2003 z 10.1o.2oo3-873/2oo3
ŽlADosŤ o áPls VWLASTŇovAclEHo RozHoDNUTlAzN.\/ŕsT..1746.1962-33o-V/5 z
s.2..r 964.959/2003
ŻADosŤ o áPls BUDoVY KUL.A sPoLoč'STREDlsKA č'í79,GEoMETR'PLÁN42/20o4
żADosŤ o zÁPls PARCELY KN 42717 NA LV z 30'ío'2oo3{8/2oo4
ŻADosŤ o áPls PARCELY KN 4787 NA Lv z 8.í2.2oo3-89/2oo4
ŻADosŤ o áPls GEoM.PLÁNU Č.68/2oo3 PRlzNANlE PARclEL NA LV,áPls BUooV
PRl z.ŠKoLE BUKoVlNA-1 84/2oo4
ŹtAoosŤ o áPls NEHNUTEĽNosTl-DoM sMÚTKU čs.62-388/2o04
R 237 t2004409t2004
KÚPNA zMLUvA c-v í544l2oo4 zo DŃA 5.ío'2004.659/2oo4
osvgočeľls wĺLÁsENlA o VYoRŽANĺ Č.Nz 93705/2004-6/2005
ŹlAoosŤ o zÁPls GEoM.PLÁNU Č'35/2oo4.7/2oo5
osveočeľte wnLÁsENIA o VYDRŽ.Č.Nz 59047/04,PR|ZNANlE PARCÉLY KN
3726t3,3726t2-17t05
osvedčenie vyhlásenia o vydżani č.Nz 9370512004-612005
Darovacia zmluva ě'v 2473lo4,v 247'll04,v 24?olo4,
v 2469104,V 24671O4,V 246S|O4,V 2461t04,V 2460t04,
v 2472t04,V 246AIO4,V 2466t04,V 2464t04,V 2463t04,
v 2462t04,V 2459t04,V 2458t04,V 2457t04,V 2456104,
v 2455lo4,v 2454lo4,V 2453/o4,V 2452/04 zo DŇA
19.4'2005 ( právne vztähy k parc.cKN 3878/í'ĺ)'osved'vyhlásenia o vydź'č.Nz 93705/2004-
21At2005
zámenná zmluva č.V 2551/2004 zo d a 6.5.2005-250/2005
Žiadcst'o źpis geometrického plánu č'43t2oo5-514t2oo5
R 47712005-514t2005
oelimitačn protokol ć.i.7 7 81 1991 -19 l92
żiadosť o zápis soc.budoYy čs.2í-5tĺ4l2oo6
Żiadosťo ápis geomet.plánu č.33/2006-576/2006
ziadost'o ápis sociálno- prevádzkovei budovy čs.í í4{4812006
zápis geometÍick ho plánu č'í 2412006_7í 8/2006
osvedčenie vyhlásenia o vydržanĺ ć.Nz 59047104-17l05
Darovacia zmluvas č.V'l864/04 zo d a 20-í-05-38/05
Darovacia zmluva č.v 1293lo4 zo d a'17.2.05-ĺ08/05
żiadosť o zápis geom-plánu č'3zo6 a preklopenie cKN stavu na list vlastnĺctva,R 280/06 -
85t2007
K pna zmluva č.V'|847 12007 zo d a'la.9.2oo7 -5a3l2oo7
K pna zmluva č.V 226612007 zo d a 2.10.2007-6í9/2007
Žiadosť o zápis geometrického plánu ě.í33/2oo7,vytvorenie cKN
parc.1 64122,1 641 20,'l 64121 -7 5212007
osvedčenie vyhlás nia o vydížani č.Nz 499112008 -17712008
ämenná zmluva ć.V 3108/2007 zo d a í8.3.2008 -í98/2008
Rozhodnutie zo d a 29.4.2008 -K pna zmluva č.V 1850/07 -354/2008
K pna zmluva č.v í818/2008 zo dlia 1'7.20oa 41412008
x 205/2008 -466/2008
Žiadosť-zápis na základe vyvlast ovacieho ozhodnutia č: V st 53/242í11978 z 30.8.1978 -
505/2008
K pna zmluva č.V 31 59l2oo8 z 20.1 1.2008 -8í 9/2008
żiadosť o zápis geometrického plánu -135/2oo9
osvedčenie vyhlásenia o vydźani č-Nz í3838/2009 -29712009

okres: čadca
Obec: TURZOVKA
KatastÍálne zemie: TuŹovka

Dátum vyhotovenia 09.íí.20'ĺ8
J.6!?7ś9-

člasročľÝ VÝPts z LlsTU VLAsTNĺcwA ć. 1341
ĆAsŤ A: MAJETK)VA P1D9TATA

PARcELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné čÍslo v: men v 2 Druh pozemku sp sob využ. p. umiest. pozemku PráÝny vzt'ah Druh ch.n.
24011 2 472 astavaná plocha a nádvorie í6 1

Legenda:
sp sob vyużÍvania pozemku:

16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytové budova oznaćená slipisn ,m číslom
Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemokje umieslnen' v zastavanom ()zemí obce
ostatné parcely nevyżiadané

Stavby
sÚpisné ćislo na parcele čísĺo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n- tJmíesĹ stavby

7377 24o1l 2 1l KULT'sÁLčs.377 1

Legenda:
Druh stavby:

1 1 _ Budova pre śkolstvo' na vzdelávanie a v skum
Kod umiestnenĺa stavby:

] _ stavba postavaná na zemskom povrchu

ostatné stavby nevyŽiadané

lÁsŤB: VĹÁsINlcl A tNÉ 2PRAuNENÉ osoBY
Por. ćĺslo Priedisko, meao (názov), rcddé priezvisko, dátum narodenia, rcd é čisto učo) a spotuvtastnicky podiet

miesto tvalého pobytu (sídlo) vlastníka

ÚčastnĺkpŕáVnehovzťahu: Vlastnik
í Mesto Tuuovka, Jašikova 178, Tuuovka, Psč o23 54, sR 1 / 1

lćo:

Titul nadobudnutia
Tituł nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Tatul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nedobudnutia
Titul nadobudnutie
Titul nadobudnutie

Rozhodnutie č.x 49/95 z 4.4'í997-í55/97
ŽnDosŤ o zÁPls oBrruÉHo DoMU z í 6.4.97-387tg7
żlAoosŤ o áPls oBYÍNÉHo DoMU Č.s.3o3 NA LV-627/97
ŹAoosŤ o zÁPls DoMU-PREVÁDzKovÁ BUDovA zo DŇA 6'5.98-33í/98
ápls c'p'_słłlsg
zÁpts c.p.łsolgg
ŽtADosŤ o áPls oBYTNÉHo ooMU-359/98
x í84198.369/98
x 56/99-72/2000
osvEDČENlE VYHLÁsenn o wonżaĺí č.Nz244too -381l2ooo
ŽlADosŤ o áPls BUDoVY-596/2ooo
ŽlADosŤ o áPls BUDovY NA Lv-íg/2oo.ĺ
ŹlADosŤ o áPls DUDoVY (KoTLŇA){o/2ooĺ
LV 7iĺ55
żlADosŤ o áPls GEoMETRlcKÉHo PtÁNU,DoMU,GARÁŽE -9í/2oo.ĺ
x 248/99-í46/200í
KÚPNA zMLUVA č.V 533/94'(x 2,ĺ8/99) zo DŇA 21.4.í994-í47l2ooí
ŽADosŤ o áPls GEoMETRlcKÉHo PLÁNU A DoMoV NA LV-265/2oo1
ŽnDosŤ o áPls PozEMKU-266/oí
ŽlADosŤ o zÁPls vLAsTNĺcTvA č.J.:v 1oot2oo1-1st2oo2
ŽIADosŤ o áPls HosP.zMLUVY-24/2oo2
osvEDčENlE VYHLÁsENlA o VYDRŽANĺ č.Nz 558/oo-í36/20o2

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia

lnfomatívny v pis 'u7 Udaje platné k; 08.1í.20'ĺ8 í8:00 lnfomatívny v pis 2t7 Údaje platné k| 08.íí.2018 t8:00



Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Tĺtul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Poŕ. čislo P eÚisko, meno (náŻov), 
'rcdné.pliezvíslko, dátum naŕodenia, rodné čisto (ćo) a sPoluvlastnicky podiet

iesto afualého pobytu (sidto) vlastnika

lčo:
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

oaŕovacia zmluva č.v ĺ065/2009 zo d a 2.6.2009 J63/2oo9
K pna zmluva č.V í 78a2009 zo d a 22.6.2009 -395/2oo9
Dodatok k delimĺtácií maietku-4í3/93
Krlpna zmluva V-40S/2008 z 31.E.2009-566/09
Žiadosť o ápis k pnei zmluvy zo d a 7.12.1972 -645t2oog
osvedčenie vyhlásenia o vyd źanl č.Nz 28458/07 -506/07
zámenná zmluva č.V 952lo7 z{3-a-zoo7 -5o7to7
Rozhodnutie obPÚ-2oo9 l ooo7 2-oo4t 04 z 2í.3.09-256/2oo9
Žiadosť o zápis geometrick ch plánov a stavieb (čs.1 27,í 28} -226120í o
KÚpna zmluva č.V ĺ 13912010 z18.5.2o1o -34ol2o1o
Žiadosť o zápis vlastníctva miestnei komunikácie cKN parc.4 211,4217 na zäklade
ktipnych zmluv -594/20í0
ziadosť o ápis cKN Parc.2691/3,269212,2687{prava z RoEP -64íl2o,ĺo
ziadosť o zápis cKN parc.51 3/3 podľa sí4 ods.2 zákona č.í80/í995 zb. _849/2o.lo
K pna zmluva č.v 273/.ĺ2010 zo d a 15.11.2o1o -887 t2o1o
R 888/20í0 {diely parciel } -966/201o
R 887/20í0.(diely parciel) .967/201 o
oodatok k delimitácii maietku -4í3l93
ziadosť o zápis cKN parc.386í/í í,(pr klopenie EKN stavu do cKN) -439/2o.l ĺ
K Pna zmĺuva č.V 393í/1 0í 1 zo d a 3í.1o.2o12 -741 t2o12
Návrh na zápis stavby kladová hala na cKN parc.2428n - 4g5l2o13
ziadosťna p iznanie cKN paľc-372412 {eomeÍick plán č.í94t2oo5 -545t2o13

T9.1!9!nu_tie 9 gPEve chyby v katastÍálnom opeľáte x 365/13,ca 22512013,oU-cA-Ko-
441201 3 z 07.1 1.2013 -77 5t201 3
Rozhodnutie x.392/20'l4 -Rb, pEvoplatné 9.12.2014 - 23t15
K pna zmluva č. V í 070/í5 z 8-4.2015 - 526115
Ro6udok 4c/309/2012 zo dtlą 12'2.2015 - z-788l,l5 - 575n5
Žiadosť o zápis stavby z-778l15 - s8gt15
K pna zmluva č. V í4í5lí5 zo d a o5.o5.2oí 5 _ 7o8/í5
K pna zmluva č- V 2589tí 5 zo d a 28.7.20ĺ5 - í 337/í 5
zápis zmeny op ávneného vlastnĺctva podľa zákona č.í80/ĺ gg5 zb.z. - 2-5421l2o15 -
174t16
äpis zmeny oprávneného vlastnĺctva podľa zákona č.180/í gg5zb.z' -z.542ot2o15 -
í80/í6
zápis zmeny op'ávneného vlastníctva podľa Żákona č.ĺ80/í gg5 zb.z. -z-5422t2o15 -
182t16
Klipna zmluva č-866083ło4/2oĺ6/o32ośa a o zriadení vecného bŕemena, - v í485/.16 Żo
d a í0.5'20í6.593/16
K pna zmluva č. V 1952/16 zo d a 8.6.20,16 - 72ot16
Žiadosť o zápis -dodatok k delimitačnému pŕotokolu (4í4193),ÚBdn záznam z-5168/ĺ6-
1422t16
K pna zmluva č. V 315l2o17 zo d B 2o'o2,2o17 - 195n7

ai1_d9_"ľ_o "_y'!ol3nie 
zmeny daiov podľa zákona č.1 8o/1 99 szb. a zápis gp ě,.8r2o1o - z-

385t2017 -349t17
osvedčenie vyh|ásenia o vydrźani Nz í2317117,z1622117 zo dB 12.04,2017 -629117
K pna zmluva V 2765117 zo d a 17"OB.2O,|Z 459t17
Žiadosť o vykonanie zmeny dajov v KN Mesta Tuzovka č .R4o68t2o17,z 45o7l2o17 zo
d ta 07.1 1.2017 - 1 19312017
Žiadosť o vykonanie zmeny daiov v KN Mesta Tuuovka č . R3345l2o17, R82ano17 zo
d B 09,11.2017 - 119112017
Žiadosť o zápis a ákres geometrického plánu do KN, R85o/2o17 - 126ot2o17
Žiadosť o zápis GP a o vykonanie zmeny Údajov v KN, R 875/2o17 - ęa4t2o17
K pna zmluva č.V /ĺ4491 2017 zo d a 21.12.2017 - 1 3o4t 2017
Žiadost'o ápis a akres GP zo d a 07.í 2.2017,R8g5t2o17 - 13241201?
Klipna zmluva č. V 419112017 zo d a 15'o.l.2018 - 93/201 8
Žiadosť o zápis GP č.42!2017 zo d a 29.12.2017, Rg57r2o17 - 112!2018
K pna zmluva č. v 4E84r20í7 zo d a 06.03.20íE _ 288/20í8
Žiadosť o zmenu druhu pozemku - Rozhodnutie oU-cA-PLo-2oí8/oo5985{02 zo d a
1 1.05.201A, R 7 97 12017 - 568t2018
K pna zmluva č. V 2350/20í8 zo d a 25. 6. 2oí8 - 635/20í8
K pna zmluva č. v 2382] 2o1 8 zo dŕB 27,06.20í 8 - 652/20í 8
Žiadosť o zápĺs a zák.es GP č. 37209035 -25t2o18 zo d a z3.o7.2oí8, R 6oĺ/2oíE - 726/20í 8
osvedčénie vyhlásenia o vydržanĺ č. N 254/20í8 zo d a í3'o9.2o18, z 3993/2ol8 - 949/20í8

Por. číslo PlieÚiśko, meno (názov), 
'rodné 

p ezvisko, dálufr narodenia, rodné ćislo (lo) a spotuvlastnicky podiel
miesto tryalého poby' Fidlo) vlastnika

lčo:
Žiedosť o zápis GP č. 41/20í8 zo d a 04.í o.2oí8, R Eĺ 2/2oí 8 - $62r2o1a
oohoda č. 5/20í8 o bezodplatnom prechode a odovzdanĺ maietku podľa s 2đ ods.4 vo
väzbe na 5 í4d ods.z zákona NR sR č. í 38/í99í zo d a ĺ5.ío.20,18,z 4435t2o18 -,l532t2o18

Tĺtul nadobudnutia

Titu ly na dobu dn uti a LV:
KUPNA ZMLUVA Rt 1A71t92-V 455193425193
KUPNA zMLUvA v í 577l93,zo oNA12'1L1993-50/94
osvEocENtE Nz 6/94,2 1't1 t94-51 t94
KUPNA zMLUVA V /ĺ49194-117l94
DOOATOK K DELIMITACNEMU PROTOKOLU Z 1602194-123194
osvEDcENlE o VLASTN.PRAVE c.Nz 4ĺ 1l91-z2185194-151l94
osvEDcENlE o VLASTN.PRÁVE c.Nz 4í ol94-z2339194-155194
osvEDCENtE NZ 779/94,DRZBA OO 13..t 2.1994-Ut95
DELlMlTAclA MAJETxU c.J.í 1 57/94-79/95
KUPNA zMLUVA V 655/95,20 DNA 28.4.í995-í43/95
zlADosT o zAPls zo DNA 3.4.í995-í46/95
KUPNA zMLUvA v í835/95,zo DNA 7'8.í995-225/95
osvEDCENlE o vL.PRAVE Nz 778/94,DRZBA oD ĺ3.12.í994.146/96
zl,ADosT o zAPls BYToVEHo DoMU o zAPls zo oNA 28.6.í996-234/96
zlADosT o zAP oBYT DoMov NA LV z í8.í't-96-392/96
zlADosT o zAP GEoMĘTR PLANU z 25'10'96{33/96
zMLUvA o PREVooE PRlvATlzoVANEHo MAJETKU c V 262í/96 z 30.9.96-í8/97
KUPNA ZMLUVA C V 2172t95 Z 13,11.9549t97
RozHoDNUTlEoU PPLHcJ.s 0/96-MG-í36/97
VECNE BREMENo-VLASTNlK PozJE PouNNÝ STRPIEŤ,ABY VLAST.BYTov v NEVYHNUTNEJ MlERE UE|VAL| JEHo
io.aE!-oś1a-Ú9E-!9ľ !E!99ENEHo \^ŕKoNu sVoJHci VLAsTNicKÉHďPRAVÄ ŕBrĺÚaŘN;ä1];Ěo ľł2uluw
c,v 1 024l2oo0 -51912000'ví 028 í í/2000'Ví o23/oo-3í 7/o1,
Vl0_2_5/0'0-39!./0í'Ví026100-391l01,v1o27tooś92/oí 

'V94/o1 
-96/o2 Ví o29/oo.393/oí,Ví o3o/oo-394/oí,ví o3í/oo-395/oí,v 1 032/00-396/0í 

'Vl 
068/00-397/0.ĺ 

'v 
l 022/0o-398/ol

ziadosťo priznanie cKN pa.c.372412 -p.eklopenie časti EKN 32994/'t do cKN stavu,geomeĹplán č.l94/2oo5.545/20í3
K pna zmluva V 2798117 e d d 17.08.20í7_ 860/.17
K pna zmluva V 2797h7 zo d a 18.08.2017 - 862t17
K pna zmluva v 3í32!17 zo d a 21.09'2o,l7 - 93ol17

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
Titul nadobudđutia

Titul nadobuđnutia
Titul nadobudnutiá
Titul nadobudnutia
Titul nedobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
T-rtul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnuÍiá

Titul nadobudnutia

Titul nadobudnutia
Tit l nadobudnutia
Titul nadobudnutia

lnfol'natívny v pis 3t7 Údaje platné k| o8.íí.2o't8 í8:oo lnfomatĺvny v pis 4t7 Údajg platné k: 08.11.20í8 18:00



t
ćnsí cłancllÝ
PoÍ-č-:

VECNE BREMENo-VLASTNlK PozEMKU JE PoVlNNY STRPIET,ABY VLAsTNlcl BYŤov V NEVYHNUTNEJ
MIERE UZIVALI JEHO POZEMOK ZA UCELOM NERUSENEHO VYKONU SVOJHO VLASTNICKEHO PRAVA K
BYTu (KN 428)PooLA zMLUVY c v í63/95 z í3.49.9640/97
ÝećŃĚ enemÉĺo-vLAsTNiK PozEMKU JE PovlNNÝ sTRPlEŤ,ABY VLAsŤ.
BYToV V NEVYHNUrtĺe.l ĺvltene ÚżivłĹl leĺo pozeuox zl ÚČELoM NERUŠENÉHo \/.ŕKoNU svoJHo
VLAST.PRÁVA K BYTU (KN 42713) PoDĽA
ZMLUVY V 1426/2000-17101,V1423t00142!Ol,V11 lo0443t0'.l,
v 1425t00444101.
vecĺÉ eeiíeÍ{o-vLAsTNiK PoZEMKU JE PoVlNNÝ sTRPlEŤ,ABY vLAsT.
eYÍoÝ V NewxNuT.MlERE UŽivALl JEHo PozÉMoK zA ÚČELoM NERU'
ŠENÉHo \aŕKoNU sVoJHo VLAST.PRÁvA K BYTU (KN 427140) PoDĽA
ZMLUVY V 1 693/98.86/0í.Ví498/00-í 3/02,v 1s04loo-11lo2
ÝÉćŇÉ eneiíeĺo-vusÍruĺx pozeuxu le povlĺľÝ sĺnplEŤ,ABY VLAsT.BYÍov V NEVYHNUI.MlERE
užĺvÄtl jĚljil-iđzĚluo.ii ä'uetr-oľl ľsnuśeľÉľo ľeRUŠENÉHo VÝKoNU svoJtlo vLesĺĺĺcxexo
PRÁVA K BYTU NA(KN 427142) ls.426 PoDĽA ZMLUVY č.V 226712000-3'l3/2001,
vzzssloołgsloĺ,vzż68loo-696/0í,v2269/oo697/oí,v2265/00{98/01 'V2270100699/01,v 

12alo2-72ro2
zÁLoŹNÁ zMLUVA c.o2lí24lo1 v PRosPEcH PRVA KoMUNALNA BANKA'
a.s.Żutĺł č.v ĺgzzl20o1zo 16'11'200'| (PARcELA KN 426 A
xoroLŇł čs.łog)-oszlzooĺ
vÉcŃÉ aneiĺeĺci-vLAsT.Poz.JE PovlNNÝ sTRPlEŤ,ABY VLAST'BYToV v NEVYHNUT.MIERE UzlVALl JEHo
pozeuox zl Úćelou ľenušeľÉľlo wKoNU svoJHo VLAST.PRÁVA K BYTU(KN 427lí2)PoDLA zMLUvY-
ví 467/0o{8í/o1,v1 iĺ 69loo-682101,v1471too_683/o1,ví468/oo684/oí 'ví 

466/00-685/0í 
'Ví470l00-686/0í 'v1 

465/00-

687/01
vscľÉ gneMeľo-vLAsT.Poz.JE PoVlNľÝ srnpleŤ,lev vLAsT.BYTov
viÉWx.irräił?uzivÄil'jLici-pozĚiĺoli zl ÚčeĹorĺ ľenuŚENÉHo VÝKoNU sVoJHo VLAST.PRÁVA K
BYTU (KN 427l4)-v2259/00-700/0í'
vzzałioo-lollo,t 'vzz63100-7oa01'v226otoo-7o3/oí,v226íloo-7o4to1,v226z00-705lo1'v1475lo'l-200l02vpcĺÉ gneMeŃo-vLAsTNiK PozEMKU JE PouNNÝ sTRPlEŤ,ABY vLAsT.BYIoV V NEVYHNUTNEJ MlERE
uźĺvłli.lego iozelłok zl Účeloľt ĺERUŠENÉHo l," KoNu sVoJHo vL.PRÁvA K BYTU(KN 431)PoDĽA
zML.96/oí -7o9/oí,v22a6 rcon ĺuo'l,v22asl00 -7 1 1 l 01,v 22a2loo -

ztzto,t,vzzastoo_i,tgtol,v2284'too_714t01,v2280too-715t01,v22A1r00-716tO1,V2279too-717t01,V227Ar00-
7 1 I I O 1,V 227 7 I O0 -7 1 I I 01
vecľÉ gneueľo-vLAsTNíK PozEMKU JE PovlNNÝ sTRPlEŤ ,ABY vLAsT.BYÍov v NEVYHNUTNEJ M|ERE
uživÄlr Jilił]_pđzŤeuoŕ á ĺeelonł NERUŠENÉHo \rŕKoľÚ svo.lĺo vl-łsT.PRÁvA K Brru(KN 427lí5}
PoDĽA zMLUVY V 18olo2429lo2
zlłĹuVĺ ożir,łoeľláloŽlĺÉĺo pnÁvĺ NA NEHNUTEĽ!!Ý MAJEToK č.o2lE9/o3,v-93í/2003 z 25.4.20!3 V
ÉŔospecĺ invĺ xoMUNÁLNA BANKAA.s.HoDŽoVA.tí,ŽlLlNA lco:3í 575 95í (PARCELA KN 426'c.s'409)-
387/03

í zmluva o zriadeni vecn ch bremien č'V í,lł2oo9 z 5.5.09 ''Vecné bíemena zat'aŽuj ce pozemky v
k.ti.Tuuovka'cKN p ar.i64l1ł,l6ąl16 zriadené v prospech pozemkov v k. .Tuuovka,cKN parc.'l il]í3'í64/18'
16,ĺ/í9 spočívai c; v práve zriaďovania'uloženiaJedenia a v stavby prípoiky vodovodu a plynovei_pÍípojky na
povrchu' nad jpod pävrchom zaťażen ch pozemkov a s t m s visiacich te.énnych írpď, prav P dy a.iei

iorastu,iráva vštupL osobami,vrátaneiretich os b,ktoré bud pre vlastnika pozemku v k.li.Tuuovka,cKN

iarc.e.ĺ6łĺr,ĺołĺb'164/í9 zabezpečovať predmetné činnosti a vjazdu technick mi ariadenjami a do-pÉvn mi
prostriedkami na zai'ažené pozemky za ričelom prevádzkovania,użivania, dźby,v meny, zmien a opráv alebo

ädstránenia p.ipoiky vodovodu a pĺynovej prĺpoiky a práva uživania prípojok v ro6ahu znázornenom na.

geometĺiclĺoin plen ć.134t2oo7 z á B zo.áugiuśtá zooĺ a v s lade so zmluvou o zÍiadeni vecn ch bremien.-

294t2009
í Vecné bremeno-spočivailice v práve vstupu,prechodu,státia a preiazdu vozidiel na stanicu technickej kontro|y

cez parcelu CKN ł 64/42 ä v mere 300 m2-v pĺospech Rudolf MÍave'c nar.(25.7.í955}, bytom Hlincné 277

Tu;ovka,na základe zmluvy o zriadení vecného bremena V-í056112z4'7.2012442112
í zmluvaozriadenivecného-bremenač-v472t2o'l3zod a23.4.20í3YprospechoprávnenéhoEEteGroup

lmmorent slovensko s.r.o''sidlo Tomášikova 48,832 52 Bratislava, lco: 35734507'(cKN
parc.í64130,164/40,í 64t43,154t44,164l45, 'l64/46,164/47 vlastnik oprávnen ), ktoÍé spočĺva v práve vyb-udo_vania

inilni"or ćľ'si"tii"oda,plyn)napozemkucKNí64/3,í64/49vlastnĺkpovinn )podlageo .Plánu.ć''42al2o12Ż
26-íí..12,povinn -llilesto Ťuzovlä, Jašlkova í78,o23í Tuuovka,lco:003í4331, (vecné bremeno,in rem'). -

24612013
í veiné bremeno 'in rem' _ spočivaj ce v práve prechodu peši a prejazdu motorov mi vozidlami a in mi 

_ - .-

rechanizromi cez po."- t parć.č-cxŃ-363/6',363r8 v ro6ahu vymedzenom Geometrick}im plánom č.6í/20íí
whotovenÝm sooloŁnosťou GeooÉzll ćAocA s.r.o. d a 5.í2'2o1'l a návezne GP č.í9/20í5 vyhotoveného
s otolnosíouceoożllčłDcAs.r.o.vprospechvlastníkapozemkovparc.cKN3869/1acXN3869/17
podľa V4284/14 z 05.0í.20í5 - 9/ĺ5 -'l337/'15

Vecné bremeno:
aiinim;śpojenesvlastníctvompozemkovcKNparc.3869/1,386913,3869/í0,3869/'ĺ1'3869/17a38ur,?r _.-.,
šioeiu"iĺ"Ju'p,ł" prechodu peši a prejazdu motbĺov mi vozidlami a in mi mechanizmami cez pozemky cKN
parc.371812, 3719t1,3723/3, 3869/7 a 3869/9 v celom rozsahu
Ll 'in rem. sooiené s vlastnictvom poŻemkov cKN pa c.387o a 3E69/í7 a stavby č.68 postavenej na cKN
oärc.38z0 sioiĺvai ce v práve pŕechodU peši a Preiazdu motorov mi vozidlami a in mi mecheniŻmaml cez

oozemkv cKN oaŕc.372312a3723117 celom rozsahu
;ii; ;;t;;;;t;;rcsp"cn żele'nice sR, Klemenová 8' 8í36í Bratislava, lčo: 31 36450í spočívai ce.v práv

uio:ei'ĺa inzinierelĺi! si;te - kanaliŻácie na pozemku cKN paŕc.37í9/l vrátane p-ráW iej.Użivania,,rev-izii' '. -
rekonštrukcie a prisiupu k nei v Íozsahu vymedzenom Geometrick m plánom ć.92/2011 na zriadenae vecného

ĺiemenana pnznanie iráva uíoŽenia inžinieEkych sietĺ na cKN parc-37í9/í vyhotoven m spoloěnosťou
Železnice Sl,ovenskei republiky' stredisko železničnei geodézie d a 29.1o'2012
;iil;;;;m;; a;äsfecn Źáieznice sn, Klemenovai, 8'l36í Bŕatislava, lČo: 3í 364501 spoěivai ce v pláve

uloźenia inŽinie6kych sietí
- 
"oJo'oJu 

n" p*émku cKN pa.c.3723/2 a kanalizácie na pozemku cKN parc.372312,3723l17 vlálłie p-Íá aich
uiĺvánia,."vĺzii,.ełonštrukcie a pristupu k nim v rozsahu vymedzenom Geometrick m plánom č''106/20í5 na

.ĺ"J"niá '"inoł'o 
ĺr"m"n" n"" pii.n"ni" práva uloženia inŽinieÉkych si ti na cKN parc.3723l17,372312'

uyr'oioveny- spotočnosťou Žeieznice Slävenskej republiky, stredisko żelezničnej geodézie d a 7-8'20í5
podľa v-í485/16 zo d a í0.05.20í6 ' 593/í6

lné ('daje:

(Lv 78s)
LV 3í8í.í37196
BU-235/96
LV 3492,3493
LV 3497{3/97
x 20t97 -76t97
LV 376í-326/97
x-237197-624197
LV 3í8l
x 369/98-580/98
x 429t99492J2001
LV 3985
x 4í12001-306/2001
LV 7500-3í3/200ĺ
Lv 1107-279101,28010í 

'28í 
/0í 

'5í 
5/01

LV 7577
LV 7578
x75112001-3312002
RozHooNUTlE č.J.x 824l2oo',l -1 01 l z0o2
LV 320
LV 7627
LV 7628
x 3/03-13/2003
LV 7812427103
llĺjorrĺĺÁżĺrl-uve -NEBYTo\r cH PRlEsToRoV V oBJEKTE Mš čs.431 KAT.Úz.TURzoVKA,čAsŤ PERGoLY
o \aŕMERE í9 M2 (KN 427138) V PRosPEgH MADAJoVEJ HELENY (nar.16.3..ĺ957)-536/97467/2003
osr'ľenľureľ._ŘozosTAVANÁ zÁKL.ŠKoLA V zÁvoDi NA KN PARC.2266/'ĺ46712003

x 682/2003-í023/2003
LV 7906
R40to4-12512004
Žiadosť o záPis GP č.30/20í4 - R-302/20í 5 - 1172!15

1 ZMENA KULTÚRY č.8/99 -163/2000
í LV3í8í
l LV í009
í x 630/00-559/2000
í x 64/200í-í9/2001
1 LV7445,l x42412000-77t01.ĺ x 17712006-383/2006
ĺ Žiadosť o odst ánenie stavby čs"9 na KN í64/6-617/2006

1 x327lZO07 -67s12007

í żiadosťo zápis GP íí6/2008-666/08
í Žiadosťo zápis geomet.ického plánu č.52/2008 {92/2008

1 Žiadosťo opravu umiestnenia pozemku {7/2009
x 62/2009 ł712009

í Rozhodnutie obPÚ-2oo9/ooo72-o04/04 zo d a 2í'3.2009'256/2009

í żiadosť o v maz stavby (čerpacia stanica na KN parc.276l13| 43l2o'l0

lnformatívny v Éas 5t7 Údaje platnék: 08'í1.20í8 í8:00 lnfomatívny v 'Pis Údaje platné k; 08'Í1.2018 í8:00
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-.__-sť o opEvu umiestnenia pozemku' x 6z09 {7/09
Návrh na zmenu dÍuhu pozemku a zl čenie di lov cKN parc.686 .835/2010
Žiadosť o zápis geometrického plánu ć.74l2oo9 {,a3r2o1o
Beżná írdÍżba x-2sl 2o1 1 -7 8l1 1

obPÚ-2oío/oo71 5-o o2to4 zo d a 27'12.2o1o

07t2011

Tuuovka,nar. í3.o4.í978,oprávnen Mesto TuEovka,stred í78,łco:
í ziadosť o zápis a ákres GP č. 2í120í8 zo d a 17.08.20í8' R 685/20l

o s maz stavby čs.508łe.pacia stanica na cKN parc.4ílí9,rod.dom čs.'l4 na cKN parc-305/7 -283/20lí
sK cadca'x489/2oí 1 z 10.1.2o12-1o3l12

o zápis geometÍického plán č.54l2o11 -17012012
í Protokoloopravechybyvkatastrálnomopeŕáte_x255/20í2_Byrtuszí7.04.2012-24612.012
í Rozhodnutie č'i. x -256t2o'.l2 zo d a z9,o5'2o1z -365l2o',l?,

í Rozhodnutie č.i. x -26z2012 zo d B 29.o5.2oí 2 -366/20í 2
í Rozhodnutie č.i.: x -365/20í2 Rb zo d a11.06.2012-382t2o,l2
1 Rozhodnutie čj.x 3o9/2oí2 zo d a 26.6.20'12 437t2o12
í Rozhodnutie sK ěadca, x 322r2o1 2 zo d B 1 3'o7.2o1 2 459l2o'l2
í Rozhodnutie sK ćadca -x 32ol2o'l2 zo d a o4'o7.2012 - 46ot2o'l2
í Rozhodnutie sK čadca či. x 387/20'| 2 zo dB 21.07.2012 49612012
í Rozhodnutie sK čadca ci. x 386/20í 2 zo d a 26.07.2012 497 l2o12
í Žiadosť o zápis geometrického plánu ć,846t2o12 z 12.og.2oí 2 _553/201 3
í Žiadosťo zápis GP č. í5/20í6. R4o7/2o16 -817t16
ĺ Žiadosťna v mazstavby 2_3í48/20í6 -983/í6
í zápis GP č.29/2002.R-589/20í6 - 997/í5
í Protokol o oprave chyby x-50í/201 5.PL-1474l16
t Žiadosť na zápis GP č'4o/2o16 - R-889 12016 - 1547 116

í żiadosť o zápis GP č. 39/2016 - R-í2/2o17 - 1g6t17
í Náv.h na ápis g.p. č. 55/20í6' R 386l17 Żo d a 06.06.2017 - 813h7
1 NáYŕh na źpis geometrického plánu č. 43/2017 zo d a 03'11'2017,Rao7l2o17-1115l2017
í Žiadosť o zménu zápisu stávby MŠ č-s.431 - Ra32!2o17 - 1151t2o17
í zmluvaoz.iadenívecnéhob.emenač.V206/20íEzod a0í.02.20í8naparcelycKNě.3í31/4'3133/7'3132/5

spoćívai ceho v povinnosti
a) t pieť na nehnuteľnosti atavbu odvodneniaje, v stavbu,uŹĺvanie,pŕevádzkovanie, dźbu,opÉvy,ripravy a
pod
b}trpieť na nehnuteľnosti stavebné práce spoiené činnostbu stavby odvodnenia ( jej
v stavbu,uživanie,pEvádzkovanie,lidźbu,opŕavy,lipBvy), vstup a pŕeiazd nemoto.ov mĺ a moto.ov mi
dopravn}7mi p.os&iedakami'stavebn mi stÍoimi a stavebn mi mechanizmami
c) zdrźať sa na nehnuteľnostĺach všetkého, čo m že ohroziť bezpečnosť stavby odvodnenia a ohrozenia(

technick ch zariadeni a

Predmier 426,
003'1433í - í60/2018
8 - 843/20í8

Poznámka:
Bez zápisu.

vysvetlenie: Údaj v ĆAsTt c:ŤARcHY bez uvedenia parcelného ěĺsla atebo poradového ćlsta vtastnlka alebo inej oprávnenej
osoby sa t kaj vśewch nehnuteľnostÍ a všetk ch vlastnĺkov a in ch oprávnen ch os b na liste vlastnÍclva'

lnfomatívny vĺ.pis 7t7 Údaje platné k| 08.'lí.20í8 18.J0



SPLNOMOCNENIE

Splnomocnitel':

Meno a priezvisko: Miroslav Jantulík Rod' č': 6905Ż4ĺ8416

Dl' Polskéh o lO54l20,Kys' Nové Mesto 024
Býom: 0l

Ęýmto splnomocňujem

Splnomocnenca :

Meno a priezvisko: Slavomíra Kočmárska

^.sĺz823l32,Kysucké Nové Mesto 0Ż4 04Býom: L

navybavenieúkonovspojenýchsfirmouMirosla.ĺJantu!ík-CITEX.SK

V Kys. Novom Meste dřnŻ8'04'Ż0|5

Splnomocnenie prij ímam :

Rod. č.: 8160ŻŻ/7625

ČíslooP' EC0874lŻ

po (splnomocnitel')

podpis ocnenec)

:::::iľ:'tŤ' 58L 800

irĺestedňa: #.

druh a číslo:

,)

'/ Kysr'ĺ:l<,:nr |'iovonl
poclpis:

\. ło ĺ5

"'f'j1'l,
\-|

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik


