
Zm|uvy o nájme nehnutel'nostĺ
t'lzcltvorenáv zmysle 
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CI. I
Zmluvné strany

Prenajímatel':
Názov: LES - INVEST, s.ľ.o

Sídlo: 023 57 Podvysoká, Podvysoká č. 385

lČo: 36 403 48Ż

Zastupený: Jozef GľeŽďo, konateľ

oprávnený k podpisu zmluvy:
Jozef Gręžďo, konatel'

Číslo oP: EH 838 785

oprávnený rokovať vo veciach zmluvy:
Jozef GreŽďo, konateľ

Telefonický kontakt: 0905 402 390

Adresa doručovani a: 023 57 Podvysoká, Podvysoká ě. 385

Bankové spojenie: Tatľa banka, a.s.

IBAN: SK47 1100 0000 00Ż6 2950 0490

Zapisaný v obchodnom registri okresného súdu Ži\ina, oddiel: Sro, vložka číslo: 13376/L

(,, ďalej ĺen prenajímate l"' )

Nájomca:
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: O23 54 Turzovka' Stľed č. 178, Slovenskárepublika
lČo: 00314331 DIČ:2O2O5533I5
Zasthpený: JUDľ. Ľubomírom Golisom, primátoľom mesta

oprávnený k podpisu zmluvy:
JUDr. Ľubomíľom Golisom, primátorom mesta

oprávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy:
Mgr. Anna Hrtúsová' refęrent správy majetku mesta

Telefonický kontakt: 04 I l 42093Ż|, e-mall anna.hľtusova@tuľzovka.sk
Adresadoručovania: Mesto Turzovka, Stĺed 178, 0Ż3 54 Turzovka
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKo, a's'
Číslo účtu: 020461700215600
IBAN: SK50 5600 0000 0002 04617002
Nájomca nie je platcom DPH'
(ďhtej [en afol,,nijomca")

A



CI. II
Pľedmet a účel nájmu

1. Prenajímatel' prehlasuje že je jediným a výlučným vlastníkom nehnuteľnosti
uvedených v ods' 2 tohto článku a zaväzuje sa touto zmluvou prenajať do nájmu
pozemky nachádzajuce sa na ulici Nádražnej v meste Turzovka, za účelom zriadenia
trhového miesta na predaj výrobkov a poskýovaných sluŽieb počas kultúrneho podujatia:
,,Beskydské slávnosti ,, ktoré sa budú konat' v dňoch : 18. _ 19. augusta 2018.

2' Trhové miesta budú zriadené na vyhľadenej časti pozemkov v KÚ Turzovka, zapisané
na liste vlastníctva č,. 9023, vedený okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom pre
okľes Čadca, obec Tuľzovka, a to na parcelách:

C-KN č,. 371613 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2; C-KN č,. 3723lI _
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1674 m2, C-KN č,. 372315 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 212 m2, C-KN č,.372317 _ Zastavané plochy a nádvoria o v1ýmeľe 5
m2; C-KN ě. 3723/8 - Zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2; C-KN č,.3723/9 _
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2; C-KN č. 37Ż3l|3 - zastavané plochy
a nádvoria o výmeľe ll7 m2; C-KN č. 3869114 _ zastavané plochy a nádvoria o výmere
848 m2, EKN č. 3295Il2 _ druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmeľe l33 m2.

3. Celková výmera pozemkov vo vlastníctve pľenajímatęľa nachádzajúcich Sa na.
NádľaŽnej ulici v Turzovke je vo výmere : 3258 m2. Z toho výmeľa pozemkov, na
ktorych budrĺ zriadené trhové miesta čĺní najmenej: 500 m2.

čl. ul
Doba nájmu a ukončenĺe nájmu

1. Táto zmluva Sa uzatváta na dobu určitú, počas doby trvania kultúrneho podujatia
,,Beskydské slávnosti ,, :

- 18. augusta 2018 od 6.00 hod do 24.00 hod
- 19. augusta 2018 od 1.00 hod do 22.00 hod

2. Zmluvu môŽe vypovedat'kaŽdázo zmluvných strán, toto musí však oznámit'druhej
zmluvnej strane najmenej 7 dní vopľed .

3. V prípade výpovede má náľok nájomca na vľátenie zaplateného nájomného

Člľ
Pľáva a povinnosti zmluvných strán

1. Nájomca sa zaväzuje udrŽiavat' nehnuteľnosti uvedené věl. II./
v uživania schopnom stave po celú dobu trvania zm\uvy.

tejto zmluvy

2. Pľenajímatel' sa zaväzuje vyčleniť a poskynúť dostatoěné priestoľy v stanovenej
výmeľe na pozemkoch uvedených v čl. II., v mieste konania kultúrneho podujatia

,,Beskydské slávnosti ", za účelom umiestnenia pľedajných stánkov' Presne

ŁL



umiestnenie predajných stánkov bude určene zodpovedným pľacovníkom mesta
Turzovka.

3. Nájomca je povinný užívať priestory výlučne pľe činnost' vymedzenú
zmluvou.

touto

4' Nájomca sazaväzuje uvoľnit' priestľanstvá aodovzđať do 10.00 hod nasledujúceho
dňa po ukončení podujatia, vyčistené a v pôvodnom stave.

ct. v
Cena nájmu a platobné podmienky

Nájomca je povinný zap|atit' za uŽivanię prenajatých časti nehnuteľnosti nájomné.
Nájomné je stanovené po vzájomnej dohode vo výške l.500,_ EUR, vľátane
DPH, slovom: Jedentisíc pät'sto euľ.

2. Nájomca je povinný nájomné zaplatit' jednorazovo v celej Sume Za kultume
podujatie, na zák|ade faktúry vystavenej prenajímateľom' ktorá budę vystavená
najneskôr do 3 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, so splatnosťou 30 dní odo dňa jej
doručenia na úěet prenajímateľa uvędený v ěasti zmluvné stľany tejto zmluvy.

Čl. vl
Zá*erečné ustanovenĺa

V zmysle $ 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochľane osobných űdajov a o Zmene a
doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov, pľenajímatel'
podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spľacovaním osobných údajov'
uvedených v časti ,,Zmluvné stľany'ú tejto zmluvľ, Pre potľeby realizácíe účelu
tejto zmluvy. Súhlas pľenajímatel'a so spracúvaním jeho osobných údajov
nájomcom platí počas celej doby tľvania vzt'ahu upraveného touto zmluvou.

Ż. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán a účinnost'
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta

Turzovka.

3. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa $ 5a zákona ě. 2IIl2000 Z.z' o

slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskoľších predpisov.

4. Zmeniť alebo doplniť túto zmluw moŽno len písomne na základe súhlasných
prejavov účastníkov zmluvy.

5. V prípade vďahov neupravených touto zmluvou Sa účastníci zmluvy ńadia
ustanoveniami občianskeho zákonníka.

6 Zmluvné strarry r,yhlasujú, Že sú vedomé všetkých nasledkov vyplývajúci chztejto nn7uvy,

żeichaĺrluvná vol'nost'nie je ničím obmđzenĄ aŽeimnie sú Áe^"ókohosti, ktoľé by im



bránili platne uzavriet'tuto zĺnluw. V pľípade, že taká okolnost'existuje, zodpovđajú na
ztkJadę tohto vyhlaseĺiazaškodu, ktoľá vznikne druhej zľnluvnej stľane.

7 ' Zmluvné strany vyhlasujú, Že sú spôsobilé na právne úkony, že ich zrnlur,ná voľnost' nie je
obmedzená a že tźto zrnluva obsahuje ich slobodnrł vážnu. uľčitu a zrozumitel'nú vôl'u, ktoru
pĘavili bez tiesne a neýhodn1ých podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto
zmluve.

8. Učastníci prehlasujú, Že si zmluvu pred jej podpisom pľečítali, sjej obsahom bez
výhľad súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne v 2 vyhotoveniach podpísali. Každý
účastník zmluvy obđtŽijedno vyhotovenie tejto zmluvy.

v 1-]!.ľ:ľ1k..... dňa ..'l.,..ľ'...H''1 ł

MISTO TtJ

Prenajímatel':
Jozef Grežďo, konateľ
LES INVEST, s.r'o Podvysoká

Príĺoh)l :

VKA

023

Nájomca:
JUDr Golis
Primátor mesta Turzovka

l' ,,)ug=':L r

Výpis z oR
List vĺastníctva č. 9023
Snímok mapy

jsk76174
Obdĺžnik



oBcHoDNÝ REGlsTER

Slovensky- tXEngtish

Výpis z obchodného registra okresného súdu Žitina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použitel'ný pre právne úkony !

MIN ISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPU BLIKY

NA !NTERNETE

LES - INVESI s.r.o.

385
Podvysoká

36 403 482

lfuugoĹr
Solrec
@"

Oddiel: Sro

obchodné meno:

SídIo:

lčo:

Deň zápisu:

Právna forma:

Predmet ěinnosti:

Spoloěníci

Výška vkladu každého
spoločníka:

Štatutárny orgán:

Vložka ěísIo: í3376/L

29.01.2002

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy

veľkoobchodná činnost'v rozsahu vol'ných živností

maloobchdná činnosť v rozsahu voľných Živností

prenájom motorovlých zariadení a dopravných vozidiel

sprostredkovateľská činnosť

výroba píliarska a impregnácia dreva

výroba drevených obalov

ýroba drobných úŽitkouých predmetov z dĺeva

predaj na priamu konzumáciu nealkohoIických, priemyselne
vyrábaných mliečnych nápojov' vína a destilátov

uskutoěňovanie stavieb a ich zmien

podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpeěným odpadom

poskytovanie služieb v lesníctve a pol'ovníctve

administratívne služby

Jozef Grežďo
Turkov 153
Turzovka

Jozef Grežďo
VkIad: 6 639 EUR ( peňažný vkIad ) Splatené: 6 639 EUR

konatel'

(od:29.0í.2002)

(od:29.0í.2002)

(od:29.0í.2002)

(od: 29.01.2002)

(od: 29.01.2002)

(od: 30.05.20í3)

(od:29.0ĺ.2002)

(od:29.0í.2002)

(od:29.0í.2002)

(od:29.01.20o21

(od:29.01.2002)

(od:29.01.20021

(od:29.01.20021

(od:29.O1.2002)

(od: 23.04.20ĺ0)

(od: íí.08.2010)

(od 27.07.201'll

(od: 03.12.2011)

(od:29.0í.2002)

(od:25.02.20121

(od:29'O1.2OO2l

(od:29.01.20021

(od 29.01.20021

(od: 1í.íí.2009)

(od:29.O1.20021

Jozef GreŽďo
Turkov I 53
Turzovka

Konanie menom
spoločnosti:
Základné imanie:

Spotočnosť zastupuje a za ňu podpisuje konatel'samostatne.

6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR

Ďalšie právne skutočnosti: Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou
zmluvou zo dňa 19.í0.2001 podľa par. í05 a nasl. zák.ć.513191 zb.

Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2018
Dátum vtýpisu: 06.07'2018



o obchodnom ľegistri SR I Návod na používanie oRI I Naša ąd1ę5ą Ml
Vyhľadávanie podl'a : obchodného mena I iderrtifikačného čísla

sídla I spisovej značky I priezviska a nlena osoby

Akĺrálne zmeny I oprava údajov štatutárov I Kontakty na registrové súdy
Formuláľe na podávanię elektľonických návrhov na zápis do oR I Foľmuláľe na podávanie listinných

návrhov na zěryís do oR



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

yŕpls z KATASTRA NEHNUTEĽNosTí
Vytvorené cez katastrálny portálOkres: Gadca

Obec: TURZOVKA
Katastrálne Územie Turzovka

Dátum vyhotovenia
Čas vyhotovenia:

04.07.2018
08:17:44

vÝpls z LlsTU VLAsTNĺcTVA c.
cnsŤ n: MAJETK)VÁ P)D}TATA

9023

PARGELY registra ''C" evidované na katastľálnej mape

Parcelné čÍslo Výmera v m2 Đruh pozemku Spósob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzt'ah Druh ch'n'
364l '| 4243 ostatné plochy 34 '|

37161 3 54 Zastavané plochy a 22 '|

nádvoria
3723l '| 1674 Zastavané plochy a 22 '|

nádvoria
PLoMBA VYzNÁcENÁ NÁ zÁKLADÉ V - 30812018

37231 5 212 Zastavané plochy a 22 1

nádvoria
37231 6 153 Zastavané plochy a 22 1

nádvoria
PLoMBA VYzNÄcENÁ NA ZÁKLADE V " 30812018

3723ĺ 7 5 Zastavané plochy a 15 1

nádvoria
3723l B 196 Zastavané plochy a 22 1

nádvoria
37231 9 19 Zastavané plochy a 22 1

nádvoria
37231 13 117 Zastavané plochy a 22 '|

nádvoria
37231 31 'l52 Zastavané plochy a 22 1

nádvoria
PLoMBA vYzNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 30812018

37231 32 150 Zastavané plochy a 22 1

nádvoľia
PLoMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V'308/2018

37231 33 14B Zastavané plochy a 22 1

nádvoľia
PLoMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V ' 308120,t8

37231 34 í46 Zastavané plochy a 22 1

nádvoria
PLoMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADĘ V " 30812018

37231 36 ĺ7 Zastavané plochy a 18 1

nádvoľia
37231 38 32 Zastavané plochy a 16 í

nádvoria
37231 39 32 Zastavané plochy a 16 1

nádvoria
37231 40 32 Zastavané plochy a 16 1

nádvoria
37231 41 32 Zastavané plochy a '|6 1

nádvoria
37231 42 32 Zastavané plochy a 16 1

nádvoľia
37231 43 32 Zastavané plochy a 17 1

nádvoria
Právny vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 37231 43je evidovaný na liste vtastníctva óĺslo 9434.

3869/ 14 84B Zastavané plochy a 22 1

nádvoľia
Legenda;
Spósob vytlž ivania pozemku :

lnforrnatívny výpis 1t3 Údaje platné k: 03.07.2018 18:0o



PARCELY ľegistra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné ćĺslo Výmera v m2 Druh pozemku Spósob využ. p. l]miest. pozemku Právny vzt'ah Druh ch'n'

1 5 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená supisným čĺslom
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inŽinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, pol'ná

cesta, chodnĺk, nekryté parkovisko a ich sučasti
17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným čĺsĺom
1 8 - Pozemok, na ktorom ie dvor
34 - Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slťlžiaca lesnému hospodárstvu

16 - Pozemok' na ktorom je postavená nebytová budova označená stipisným čĺslom

tJmiestnenie Pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územĺ obce

PARCELY registra ''E'' evidované na mape určeného operátu
Pôvodné k.ú' Počet č. UoParcelné ćÍslo Výmera v m2 Druh pozemku

32s51I 2 'l33 Zastavané plochy a nádvoria

Legenda:
Umiestnenie Pozemku:

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom Územĺ obce

Súplbné ćislo na parcele čÍsIo
Stavby

Druh stavby Popis stavbY

Umiest
pozemku.

10

Druh ch.n. Umiest. stavby

'172 37231 42 14

'173 37231 41 14
174 37231 40 14

'175 37231 39 14

'176 37231 38 14
Legenda:
Druh stavby:

14 - Budova obchodu a sluŽieb

Kod umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Predajný stánok čs.1 72
Predajný stánok čs'173
Predajný stánok čs.174
Predainý stánok čs.175
Predajný stánok čs.1 76

Kúpna zmluva č.866083-83/2012lo32o_Ša o prevode vlastníckeho práva a zriadení vecného
bremena,č.V '12412013 zo dňa 08.02.20'13 '86/2013
Kúpna zmluvać.V4284114 z 05.01.2015 - 9/'í5
Žiadost' o zápis stavieb zo dňa 'l2.'l2.20'l7, z 505312017 - 1512018

1

1

1

1

1

Čnsla: VLASTNĺC:A INÉ IPRÁVNENÉ osogY
Por' ćÍslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, ďátum narodenia, rodné čislo (Čq a Spoluvlastnicky podiel

miesto trualého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
1 LEs - lNVEST,s.r.o. , o23 57, Podvysoká, č. 385, sR 1 / 1

lČo:
Titul nadobudnutia

lnformatívny výpis Údaje platné k: 03.07.20'1818:00



Por.č.'

,|

cnsŤ C: ŤARCHY

Vecné bremeno 'lN REM',ktoré spočĺva v práve prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom a inými
mechanizmami cez nehnutel'nosti CKN parc'371613,372311,3723l5 v prospech kaŽdodobého vlastníka CKN
parc.3723/16 a CKN parc.3869/1 ,podl'a zmluvy kúpnej zmluvy ć,.V 12412013 z 08.02'20'l3 '86/2013
ýecné bremeno 'lN PĘRSQNAM',ktoré spočíva v práve strpenia jestvujúcich inŽinierskych sieti uložených na
pozemkoch,za úěetom ich uloŽenia,údrŽby ,opráv a revizii na nehnutel'nostiach CKN parc.3723l'I,372315 v
prospech Železnice Slovenskej republiky,Bratislava-ZSR,lCO:31 36450't ,Klemensová 8'81361 Bľatislava,podl'a
kúpnej zmuvy ć,.v 12412013 z 08'02.2013 -86/201 3

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu V prospech Mesto Turzovka Jašíková ě.178,lčo:31433'tv zmysle & 4
zákona NR sR ć,66/2009 Z.z.,ktorého obsahom je dżba a uŽívanie pozemku pod stavbou,vrátane práva
uskutočnit'stavbu alebo zmenu stavby,ak ide o stavbu povolenú podl'a platných právnych predpisov,ktorá
preśla z vlastníctva štátu na obec (KN
parc.3716/3,37 zst'1,3723t5,s723t6,3723t8,3723t36,3723131,3723132,3723133,3723134,3723135,3723/13, 3869/14,) -

394/201 0,-625 I 201 1,-1 I 201 2,-8 6/201 3 - 61 3 I 17
Zmluva č' 866083-067 l2o'l2ĺo320-ša o prevode vlastníckeho práva a o zriadení vecného bremena 'in rem',
spočívajúceho v práve prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom cez p. cKN ć,.372311, p. CKN ć.372315,p.
ixľĺ e. íz1oĺs, v prospech každodobého vlastníka pozemkov cKN č. 3872,p. cKN č. 3723l1'l, podl'a zmluvy č.
v 2643120'12 zo dňa 03.'l0.2012 - 666/2012''86/20'13
Zmluva č. 866083-066 't2o'l2lo32o-ša o prevode vlastníckeho práva a o zŕiadení vecného bľemena 'in rem',
spočívajúceho v práve prechodu peši a prejazdu motorovým vo1!dl9m c-ez p. GKN ć'372311, p. CKN ě.3723/5' p'
ixľĺ ĺ. sĺ,lsĺl, v prospech každodobého vlastníka pozemkov cKN ó. 3871 ' 

p. cKN č. 3723112' podl'a zmluvy ě.
v 269012012 zo dňa o3"l0.2012 - 66712012'-8612013
Vecné bremeno 'in rem'- spoěívajúce v pľáve pľechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami a inými
mechanizmami cez pozemok parc.č.CKN-363/1 v rozsahu vymedzenom Geometľickým plánom ć.61/2011
vyhotoveným spoločnost'ou GEoDÉzn cłocł s.r.o. dňa 5.'12.2011 a návezne GP č'19/2015 vyhotoveného
spoločnosi'ou e eooÉzlł caocn s.r.o' v prospech vlastníka pozemkov parc' CKN 3869/1 a cKN 3869/17
podl'a V-4284l14 z 05.01.2015 - 9/1 5 - 1337 115

Ýecné bremeno:oprávnený Energetika Turzovka,s.r.o.Stred 409,023 54 Turzovka 'lCo:31 619 436 má právo

Yybudovat'na ěasti parcely cKN č.364 k'ú. Turzovka,podl'a geomet.plánu Ď.2/2008'vypracovaného lng.Annou
Š_obichovou,dňa 2.5.2008 ipotrubné rozvody tepla dĺžky 198 m v rámci stavby'Pripojenie kotolne TDF na CZT
Mesta Turzovka'a v nevyhnutnom rozsahu vyuŽívat'čast'parc.cKN č.364/1 na ěinnosti spojené so
zabezpeěením prevádzkyschopnosti stavby,jej údrŽby,opravy prípadne rekonštručných prác bez ohrozenia
bezpečnosti a plynulostí železničnej prevádzky podl'a zmluvy č.866083/02-2009-VB č.V 1389/2009 zo dňa
10.8.2009 -520/2009
Právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech Mesta Turzovka,Jašíkova 178,lCo:314331 v zmysle & 4

zákona NR sR č.66/2009 Z.z.,ktorého obsahom je dźba a użívanie pozemku pod stavbou,vrátane práva
uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby,ak ide ostavbu povolenú podl'a platných právnych predpisov,ktorá
prešla z vlastníctva štátu na obec. Vymedzený rozsah vecného bremena podl'a geom.plánu ě.6'l/2011 ako ćast'
CKN parc'363 -diel 1,ostatná plocha o výmere 496 m2 -1ĺ2012

lné (ldaje:

ĺ Žiadosť o zápis GP č.32/201 6 - R 379/201 6 ' 818/1 6

Poznámka:
Bez zápisu.

lnformatívny výpis Úda|e platné k: 03.07'2o18't8;00
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