
ZNĺLUVA
o ľÁ"lnĺB PoZEMKU

uzatvorenĺÍ v zmysle ustanovení s 663 a nasl oZ ł, łĺĺ ,/ 
,1il; ł.? i ĺłĺ f ĺłĺ/

CI. I.
Zmluvné strany

l. Prenajímateln:
Obec: MESTO TURZOVKA
Sídlo: 023 54 Tuľzovka, Stred č. l78, SlovenskárepublikaĺČo: 0031433 l ołČ, zozos533 15Zastupený: JUDľ. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
oprávnený k podpisu zm\uvy:

JUDr. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
oprávnený rokovat' vo vęciach predmetu zmluvy:

Mgľ' Anna Hrtúsová, ręferent správy majetku mesta
Adľesa doručovania: Mesto Tuľzovka, Stľed l 78, O23 54 Tuĺzovka, SR
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.pob. ČadcaIBAN: SK50 5600 0000 OOOZ O46t 7O0Z
Prenajímateľ nie je platcom DPH.

(d'alej len ako,, prencljímateľ'' )

2. Nájomca:
obchodné meno: TOMALA' s.r.o
IČo: 50 19l 683 DIČ:2l2 02 09 g82
Sídlo: Závodie 4, O23 54 Turzovka, SR
Zastupený: Ján Tomala, Trvale bytom: Závodie 4, OŻ3 54 Turzovka, SR
oprávnený k podpisu zmluvy.' Ján Tomala, konateľ
Telefonny kontakt:
Bankové spojenie:
IBAN:

a

Adresa doručovania: Závodie 4,023 54 Turzovka, SR
Výpis z oR okĺesného súdu Žilina: oddiel: Sro , VloŽka číslo: 65|.07lL

" (d'aĺej len ako ,,nájomca'')
ct. n.

Pľedmet nájmu

l' Prenajímateľ je jedin;ŕm a výlučným majiteľom nehnutel'nosti - pozemku s parcelnyrn
číslom C-KN č.2333ll _ druh: trvalé trávnaté porasty o výmere 3084 m2, " rcú ií12out u,
zapisaný na liste vlastníctva č' 1341, ktoý je vedený okresn;im úľadom Čadca, katashál-
nym odboľom' pre KÚ Turzovka, obec Turzovka.

2'' Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu čast'pozemku s parceln;ým číslom
C-KN č'.2333/1- druh pozemku: trvalé trávnaté pđrasty o výmere 200 m2 z celkovej
!Ý1eľľ.3084 y2, v m'č' Zttvodie, zapísaného nu Lv č. l34i, vedený okresným úradom
Cadca, katastrálnym odborom pľe okres Čadca, obec Turzovka, katásffálne územie Tuľ_
zovka' Predmetná čast' pozemku je vymedzená pracovníkom MsÚ Turzovka na tvári
miesta atáto plocha je zretel'ne a viditel'ne vyznačená v mapovej snímke .



3' Na pozemku C-KN č,. 2333ll sa nachádza stavba ihriska, ktorá je pokľýá súvislou asfal-tovou vľstvou

čl. m.
Účet 

''ájmu
1' Nájomca bude uživat' pľedmet nájmu za účelom parkovania a odstavovania vozidiel naprenajatej ploche..
2' Nájomca bude uŽivat' predmet nájmu za účelom paľkovania a odstavovania vozidiel napľenajatej ploche, za podmienky dodrŽania obsluŽnosti stavby skateparkLl, tzn., Že bude

dodtžaný prístup osôb a motorových vozidiel po tejto plocńe k stavbe skateparku a zapodmienky dodtžaniapństupu k časti pozemku, ttore šĺ pienajaté tretím osobám
3. Nájomc a sa zaväzuje predmet nájmu uživat, qýlučne na dähodň.'tý účel.
4. Kzmene účelu nájmu je potľebný písomný súĹlas pľenajímateľa.
5' Prenajímatel'i nájomca potvrdzujú, Že predmet nĄmu ból odovzd aný v stave, s ktoým bol

nájomca oboznámený pľed podpisom tejto zmluvy.
ó' Nájomca podpísaním tejto zmluvy prehlasuje, źe pľedmet nájmu je užívaniaschopný na

dohodnutý účel a dňom účinnosti tejto zmluuy ľ'o prebeiá dó nájmu. Prenajímateľ
zároveň súhlasí, aby nájomca odovzdaný predmet 

''á1'-u 
začal uživať.

čl. ry.
Doba trvania nájmu

1' Zmluva o nájme pozemku sa uzatváľa na dobu neuľčitú za dodržanra dohodnutých
zmluvných podmienok.

čl v.
Pľáva a povinnosti prenajímatel'a

l ' Prenajímatel' je povinný odovzd,at' predmet nájmu nájomcovi do 3 dní odo dňa účinnosti
tejto zmluvy v uživaniaschopnom stave.

2' Súčasťou odovzdania pľedmetu nájmu je pľotokol, ktoý podpíše nájomca i pľenajímatel,.3' Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpeč,it'^nájomcovi riadny a nerušený výkon jeho nájomného
práva tak' aby bolo moŽné dosiahnuť účel tejto zmluvy.4' Prenajímatel', resp. ním poverené osoby- sú opľávnení kedykol'vek za prítomnosti
zástupcu a so súhlasom nájomcu vstúpit' na predmet nájmu za účeloÄ kontľoly
dodľŽi avani a podmi enok tej to zmluv y, príp. vykon iv ani aopľáL u&žby .5' Pľenajímateľ, príp. ním poverené osoby śri opľávnení vo výnimočných a odôvodnených
pńpadoch ( napr. havária, poŽiar - vstup hasieikých zloŽiekpočas záiahuz dôvodu, Že napozemku sa nachádzajú hydranty) vstúpit'na piedmet nájmu i bez prítomnosti zástupcu
nájomcu, resp. bez súhlasu nájomcu, vykonat'-nevyhnutné opatľeniá a následne o tomto
bezodkladne informo v ať zástupct"l náj omcu, r"rp' náj oo'.u.6' Pľenajímateľ je oprávnený fakturovat' nájomcôvi cenu nájmu jedenkľát ľočne, vždyk 15.l1. bežného ľoka.

7 ' Pľenajímateľ je opľávnený počas Tuľzovského leta, Beskydských slávnosti' prípadneiných kultúmych_ podujatí usporiadaných mestom alebó organizáciami znad,enými
mestom, využivat' prenajatú plochu, o čom bude nájomca beżodkladne inform ováný,
vždy najmenej 7 kalendárnych dní vopľed
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cl. vI.
Práva a povinnosti nájomcu

l. Nájomca je oprávnený uŽivať predmet nájmu len v rozsahu stanovenom touto zmluvou
po celú dobu nájmu.

2. Nájomca je povinný uživat'predmet riadnym a hospodámym spôsobom a len na dohod-
nutý účel nájmu.

3. Nájomca je povinný platit'stanovené nájomné riadne a včas.
4' Akékoľvek stavebné úpravy na predmete nájmu môŽe nájomca vykonat' len

s pľedchádzajűcim písomným súhlasom prenajímateľa a na zá'kladę platného stavebného
povolenia alebo akéhokol'vek iného opľávnenia potrebného na ich výkonanie. V pľípade,
Že nepovolenou stavebnou činnost'ou alebo inou nepovolenou činnosťou vykonávänou
na pľedmete nájmu zo strany nájomcu vzniknú prenajímateľovi akékoľvek záväzky (napr.
sankcie a pod.), nájomca sazaväzuje tieto záväzky vyrovnať v plnom rozsahu.

5. Nájomcasazaväzuje,ŽębeŽnuűdrŽbupľedmetu nájmu zabezpeěina vlastné náklady'
6. Nájomca nie je oprávnený bez pred,chádzajúcęho písomného súhlasu pľenajímateľa prene-

chat' pľedmet nájmu podl'a tejto zmluvy alebo akúkol'vek jeho časť inému do uŽívania
alebo do podnájmu. Bęz súhlasu pľenajímatel'a nesmie nájomca umoŽniť uŽívanie alebo
pľevádzkovanie predmetu nájmu inej osobe ani na základę zmluvy o združęni prípadne
inej zmluvy o spoločnom podnikaní. Prenajatú časť pozemku nesmie dať ako zibezpeku
alebo vklad do zdruŽenia ako inú pľotihodnotu finančného plnenia'

7. Nájomca nemá voči prenajímatel'ovi nárok na náhradu škody, vzniknutej na jeho majetku
poŽiarom, kľádeŽou, Živelnou udalost'ou ako i nenesie zodpovednost' za spôsobenú ujmu
na zdravi osobám, ktoré sa budú pohybovať po pľenajímanej ploche. Ak z činnosti ná-
jomcu dôjde k ekologickému zaťaženiu, zodpovednosť a sankcie uloŽené príslušn1imi or-
gánmi znášasám, ak navýzvuneodstľáni nepovolenú skládku alebo inú ekologickú havá-
riu či hľozbu, ktorú zavinil, táto bude odstľánená prenajímateľom na jeho náklady.

8. ZIlromaŽďovanie a uskladňovanie odpadu na pozemku nie je prípustné.
9. Zmluvné stľany sa dohodli, Že písomnosti zo strany nájomcu alebo prenajímateľa budú

doručované na adresu prenajímateľa alebo nájomcu, ktoré sú uvedené v úvodnej časti
,,zmluvné straný' tejto zmluvy ako adresy pľe doručovanię písomností. Ak nájom"ä .'"pr"_
berie poštu alebo odmietne, povaŽuje sa písomnost' za doručenú posledn;ýĺn dňom ulôze-
nia na pošte alebo odmietnutím pľevzatia.

10. Nájomca je povinný umoŽnit' vstup na predmetný pozemok zamestnancom mesta za űč,e-
lom opráv a odstraňovania poruch na prípadných podzemných a nadzemných vedeniach,
resp' zariadeniach umiestnených na prenajímanej ploche.

l 1. Nájomca je povinný informovať bezodkladne, najneskôr v lehote do 8 dní od zmeny,
prenajímateľa o dôleŽitých zmenách údajov nájomcu ( napr. názov, právna forma, sídló,
bankové spojenie), ako aj o vstupe do likvidácie, vyhlásení konkurzu na majetok nájomcu,
o ľozdelení BSM, nańadení exekúcie na majetok nájomcu. Inak bude prenajímateľ pĺ ao-
ručovaní písomností a iných úkonov vychádzať zűdajov uvedených v tejto zmluve.

12. Po skončení nájmu je nájomca povinný do 3 dní odo dňa skončenia nájmu vypratať a
odovzdat' predmet nájmu pľenajímateľovi. o odovzdaní predmetu nájmu spíšu śtiany pí-
somný protokol, v ktoľom uvedú skutočnosti týkajúce sa stavu predmetu nájmu v easeleio
odovzdávania.

13. Ak nájomca neodovzdá pľedmet nájmu v zmysle predchädzajúceho ustanovenia, je prena_
jímatel'oprávnený vstúpiť na pľedmet nájmu. Za škodu vzniknutu ako dôsledok něspinenia
si povinnosti odovzdat'predmet nájmu riadne a včas zodpovedá nájomca.

14. Nájomca Sa zaväzuje, berie na vedomie a súhlasí s tým' Že prenajímateľ je oprávnený
počas Turzovského leta, Beskydských slávnosti, príp. iných kultúrnych podujatí 

-využivit'



prenajatu plochu, o čom bude nájomca informovaný, vŽdy najmenej 7 kalendámych dnívopred.
l5' Nájomcovi sa nebude ťakturovat' nájomné za dni uvedené v bode č. l4 tohto článku.

čl. vu.
Zodpovednost'za škodu

1 Nájomca je povinný zabezpečit'predmet nájmu pľed vznikom škody.2' Nájomca zodpovedá za škody, ktoré spôsóuĺl nu predmete nájmu on alebo osoby, ktorézamestnáva ako i osoby, ktorym predmet nájmu spľístupní.3' Nájomca je povinný odstrániť škody, ktoré-vzniŕli jeh'o zavinením, pnp. zavinením osôb,ktoľé zamestnáva, alebo ktoým pr-eđmet nájmu sprístupnil. Inak je pľenajímateľ opľávnenýpo predchádzajucom upozornení škodu odstránii' apožad,ovat' óo'na1o*cu úhľadu S týmspojených nákladov' Úhľada nákladov spojených s oástránením vzniknutej škody nezbaw-je nájomcu povinnosti platit'nájomné. '

čl. vrrr.
Stavebné a iné úpravy

l ' Nájomca nesmie bez pľedch ádzajuceho písomného súhlasu prenajímateľa vykoná vať na
_ pľedmete nájmu stavebné alebo iné úpravy trvalého charakteru.2' Ak sa zmluvné strany nedohodnú ĺnät,Je nájomca povinný odovzdať po skončení nájmuprenajímatel'ovi pľedmet nájmu v stave, v akom sa nächádzá k., aĺ., odovzdania.3' Predchádzajúci písomný súhlas pľenajímatel'a sa vyžaduje ipľe umiestnenie ľeklamnéhoalebo infoľmačného zanad'enia, alebo iného využitiana."Ĺlu-rr" a propagaene účely.

čl. x.
Zmluvné pokuĘ, úľoky

l ' Nájomca sa zaväzuje zaplatiť pľenajímateľovi v prípade omeškania so zaplatením fakturo-vanej ceny nájmu úroky z omeškania v súlade 
^s 

ustanoveniami občianskeho zákonníka
v platnom zneni.

Čl. x
Riešenie sporov

l ' Zmluvné strany sa zaväzuju, že akékol'vek sPorY, ktoľé vzniknú medzi nimi a vyplývajúztejto zm|uvy, budú najprv riešiť dohodou, aŽ potom môŽu požiadať príslušný orgán
o rozhodnutie.

čl xl.
Výška nájomného, splatnost'a spôsob platenia

Výška nájomného zaužívanie nęhnuteľnosti je schválená |Jznesením Mestského zastupi-tel'stva v Turzovke č,- 2O9 _ 13/12 - 2Ot7 konaného dňa 13.12.2Ol7, ato v sume:
1'50 € lmzl rok

Ročný nájom prenajatej časti pozemku o výmere 200 m2 , pľedstavuje sumu:
300r- €, slovom: tľisto euľ.
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Nájomca je povinný uhrádzat' nájomné jedenkrát ročne ,, na základ,e faktúry vystavenej
prenajímateľom, vždy k 15.11. bežného ľoka, so splatnost'ou l4 dní odo dňa jej doruče-
nia ' Prenajímateľ nie je platcom DPH.
Nájomca vstupil do uŽívania predmetu nájmu pred uzatvoľením nájomnej zmluvy, dňom
01 .01. 2018 , po schválení prenájmu uznesením č:.209 _ I3lI2 -2017 Mestského zastupi-
tel'stva v Tuľzovke, ktoré sa konalo dňa l3.I2.2Ol7.
Nájomca sa zaväzuje a súhlasí , že zaplatí prenajímatel'ovi úhľadu zauživanie prenajatej
nehnutel'nosti za obdobie od 0l.0l.2018 do uzatvorenia nájomnej zmluvy vo fakture na
úhradu beŽného nájomného za príslušný ľok.
V prípade, že nájomný vzt'ah zanikne, prenajímatel' je povinný vrátit'nájomcovi pomemú
čast' zaplateného nájomného za obdobie, v ktorom uŽ nájomný vzt'ah uzatvorený na zákla-
de tejto zm|uvy bude zrušený.
Ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného alebo jeho jednotlivých splátok, pľenají-
mateľ má právo aj povinnost' žiadať úľoky z omeškania podľa $ 517 ods. 2 občianskeho
zákonníka v znęni neskorších pľedpisov.

CI. XII.
Skončenie nájmu

l. Nájomný vzťah podl'a tejto zmluvy sa môŽe skončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných stľán,
b) výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu
c) jednostranným odstúpením od zmluvy prenajímateľom zo zákonom stanovených

dôvodov

2. Zm|uvné strany sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá sa bude počítat'od
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej stľane, v prípade ak zmluvu
o nájme vypovie, ktoľákoľvek zmluvná strana.

3. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy do 30 dní od písomného
upozornenia nájomcu po zistení niŽšie uvedených skutočností, ak:
a) pľedmet nájmu bude bez sťlhlasu prenajímatel'auŽívat'iná osoba ako nájomca,
b) nájomca uzavľie bez súhlasu prenajímateľa akékoľvek spoločenstvo s iným

subjektom apľenajatú nehnuteľnost' pouŽije ako nepeňaŽný vk|ad,, záruku alebo po-
dobné zmluvné finančné krýie.

c) prenajímateľ bude potrebovať predmetnú časť nehnuteľnosti na projektovanú
stavbu , alebo iné účely v rámci investičnej výstavby mesta.

4. Nájomca je povinný odovzdat'prenajímateľovi predmet nájmu do 3 dní po uplynutí
výpovednej lehoty, resp. po skončení nájmu.

5. V prípade pľedčasného skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať predmet nájmu
v stave v akom ho prevzal. V prípade, že nájomca vykoná na pľedmete nájmu stavebné
úpravy so súhlasom prenajímateľa, je tieto povinný pri skoněení nájmu odstrániť,
pokiaľ si pľenajímateľ pri udelení súhlasu na vykonanie úprav vyhradil ich odstľánęnie.

6. V prípade skončenia nájomného vzťahu pred uplynutím doby, po ktoru sú platby nájom
ného uhradené dohodnutým spôsobom v tejto zmluve, je prenajímateľ povinný
do 30 dní od skončenia nájomného vzťahu vrátit'nájomcovi nespotľebovanú ěasť takto
vopľed uhradeného nájomného .

J
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Čl xrrl.
Záverečné ustanovenia

l ' Pľenájom nehnuteľnosti sa uskutoi1uj-e v súlade s platn1ými pľávnymi predpismi, v zmys-le $ 9a' ods'9, písm' c) Zák' NR SR ě. l38/1ggl Zb. o majetku obcí v znenineskoľšíchpredpisov a v zmysle Zásad,hospodárenia s majetkom mesta Turzovka.

2' Zámer nakladania s nehnutel'n]ým majetkom mesta v zmysle $ 9ďods. 9 písm. c) Zák.NR SR č' l38/199l Zb. o majetku obcí v znenineskoršíóh p.ädpi.ou, bäl schválený nazasadnutí Mestského zastupitel'stvav Tutzovke dňa 25.IO'2O:7 Uznesení m č,. |72 _2sĄ0 _2017.

3' Prenájom nehnutel'ného majetku mesta v zmysle $ 9ďods. 9, písm. c) Zák.NR SR č.I38/I99l Zb' o majetku obcí v znęnineskoľiích iredpisov, bol schíilený na zasadnutíMestského zastupiteľstva v Turzovke Uznesenĺm e. 2Og _ 13/12 _ 2Ol7.

4' 
^\z!'ahy 

neupravené touto zmluvou Sa v ostatných častiach riadia ustanoveniamiobči anskeho zákonník a v zneni neskoľších zmi'ena doplnkov'

5' Vprípade, ak sa nięktoré ustanoveniazmluvy stanú ěasom právne neúěinn1ýłni, pľičom toneovplyvní celkovú platnosť zmluvy, zaväzuju sa zmluvné.tru.'y *l'."Jĺľ neúěinné usta-novenia tejto zmluvy inými, ktoré svojím zńyslom a obsahom budú najlepšie odpovedaťpôvodnému obsahu neúčinného textu, a to bez-zbýočného odkladu.

6' Táto zmluvamôŽe byt'menená alebo doplnená výlučne formou písomných a očíslovanýchdodatkov, ktoľé budú tvoriť neoddeliteľnú súěasť zmluvy.

7 ' Táto zmluvasa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, kaŻdýrovnopis má platnosť originá-lu' Každá zmluvná stľana dostane po jednom il; .ounopĺ;Ĺ . 
-

8' Táto zmluvaje povinne zveľejňovaná podľa $ 5a zákon a č. 2ll/2OO0 Z.z. oslobodnomprístupe k informáciám a o Zmene a doplneni niektoých zźlkonov v zneni neskoršíchpredpisov.

9' V zmyste Zákona č' 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto_rych zákonov v znení neskoľších pľedpĺsov, ,riJo-.u podpisom tejto zmluvy vyjadľu_je svoj srĺhlas so spľacovaním o.onny.l' údajov u".a".ryôn v časti ,,,Zmluvnéstľanyó,tejto zmluvYl Pre potľeby realizácíe iĺč.lu te;to 
'ml.rvy. 

Súhlas nájomcu so spracúva_ním jeho osobných údajov prenajímatel'ovi platí foĺu. celej doby tľnania vzťahuupľaveného touto zmluvou.
10' Táto zmluva nadobúda platnost' 

.dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosťnadobúda dňom naslďujúcim po d! jej 
'u"..jrr"niu nu .,""bouom síäle mesta Tuľzovka, vsúlade so zákonom č'' 40/1964 za. oaiĺänsty nĺtonník ,, znení neskoľších predpisov' kto-4ým sa menia a dopĺĺajú niektoľé zákony.



||. Zm|uvné strany čestne prehlasujú, Že zm|uva bola urobená slobodne avážne, nie v tiesni
ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu
prečítali, jej obsahu poľozumeli ana znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

12. Neoddelitel'nou súěasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- Uznesenie č. ]71 - 25/I0 - 2017 Mestského zastupiteľstvav Turzovke zo dňa
25.10.2017

- Uznesenie č. I72 - 25/]0 - 20]7 Mestského zastupiteľstva v Turzovke zo dňą
25.10.2017

- Uznesenie č. 209 - ]3/I2 - 20]7 Mestského zastupiteľstyąv Turzovke zo dňa
I3.12.2017

- Mapový snímok vytvorený cez gisplon
- List vlastníctva č. l34I vytvorený cez katastrálny portál
- Výpis z obchodného registra vytvorený internetový portál
- Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu

V Turzovke dňa .
ł c, b/ł Y'Th.łp.( g-. aĺu .'...ł.:.€.:.łI.{..

MISTO I LjRZ
A
1\

0Ż3
2

4

Prenaj
JUDr. Golis

Nájomca
Ján Tomala, konateľ
TOMALA, s.r.oprimátoľ mesta

Ś':.::.-,.::.,
\:":, '.:'
/_:L -\
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UZNESENIE č.: l7l -25lI0 -20t7

MEsTsKÉ ZASTUPITEĽSTVO v TtjRZovKE

Ce.lkoĘ počcl po.slancov Mesského zastupitel.stva v Tuľzovke: l3Prítomní na hlasovanĺ; l3
Hlasovanie ZA: l2, tvĺUDr' Viera Belková, Mgľ'.Rastislav Bakajsa, Mgľ- Radoslał Hruška. Marián Chudej,Ladislav Kadura, ľvĺgr, xamĺl5obolka, r"g'Tt"an Kompánek, ĺng. Jana Majtánová,
Hlasovanie PR'TI: oĺng' 

Maĺin Mravec' PaeĺlDr' EtęonóľaŃ.ř"r*"""a, ľĺĺroslav ne;al, i.ai*rru Šteinigcľ
ZDREĄL sa hlasovania: 0
NEHLASOVłILI t, JUDľ. Maľtin Biľka

JUDn GOLTS

Podpísal dň*: 3. łł. ?p Íĺ

sCHvAĽtIJE
Dočasnťl pľebytoČnost' časti pozemkrr s paľcelnýtrt čísloln c_KN 2333/I _ ĺIľuh: tľvaté tľávnatćpÜrasty o výĺtrcľe 200 m2 zcelkovej }Ý1riery :óg4 Ái, ; m' č. ZávcrĺJie , zapísanrÍIio na Lv ě'1341' vedený okľesným ťtľadonr 

"Čadca,'Luturt 
ĺtrrym odborom, pre okľęs Čadca, obecTuľzovka. katastľálnc územie Tuľzovka'

bez pľipomienok

taP



UZNESENIE č.: t7Ż _ 25ĺ10 - z0I7

lVĺESTSKE ZAS'ľiJt,ITEĽSTVO V .I.URZ()VKE

N sCHvAĽUJE

bez pľipornientrk

ZámťÍ pľelrájnrtl č.asti pĺrzemku s paľcelným líslonl C-KN 2333/l .- dľuh: trvalé tľávrratépoľast\l ĺr vý-nleľe 200 nŻ (v nrapovej snírrlŕe ako čiist'označená pod E o ul 
'.ellrovęj 

výnręľ},]Ü84 m2' v nr' ě' Ziĺvoĺlie ' zapĺsaneno na LV č, t3+j'' ve,Jęrrý okrcsnýn úľaĺlonr Čadca.katastľalnynr oclłroľom, pľ" okľis Ča,1ca. ob;. řu';;uka. kuta.tľálne ťtzcmie Tumovka zaučęluln paľkovania v pľtlspech żiaclatel'a: TOłV'ĺALA ,. l."o., Závodic 4, Ü23 54 Turzovka, vznlysle $ 9ďods' 9, písnr' c) Zák, č, l38/l 99l Zb. ; *ł.,m obcí v znení neskorŠích pľedpisovako pľípad lrodný osobitnélro zľętel'a' za cenu stanovęnú r,o v}iškę l'50 €/ĺn2/ rok. lra dobuneuľčitů' s 3_oj nresačnou výpovednou lehotou , * |oanrienĹy dodjania ,iĹslrrźnosti stavbyskatepaľku.a pľístupu k r'iasti pózenrku, tt"'e **sľL;;';i".
Dôvod hodný osobitného zľďel'a jc skutoč'nosť níikęho aopytu o pr.enájom nehnutel1iostí aľozvoja podnikatel'ských aktivĺt v meste Tureovka . Sarnospiáva ńcsta má záujem o ľozvojpodnikatel'ských aktivÍt v lnestc a uvedeným kľokom .lr". poĺpoľiť v meste služby a obchod'

Celkový počel poslancov ľv{ęstského zastupiteľstva v Tuľzovke: lJPritoĺnnĺ na hlasovaĺĺ: l3
Hĺasovanie ZA: l3' MUDr' Viera Belková, Mgr..Rastislav Bakajsĺ, JUDr' Martin Birka Mgľ. Radostav Hruškĺ,Ňĺarián Ćh udej, l.adislav Kaduľa, ľrłgľ. rcami l ŕ;t'"lk": ;ů" ilil"ňilpĺn.ł,

In*e' Jana Majtánová. Ins. Maľtin Mňvęc. Paednr. glconlia ľ"l.o*n.ouä' Miroslav Rejda,Ladislav Šteinigeľ
ľIlasovanie PRÖT|: 0
ZDRżAL sa hlasovania: 0

JUDľ. ľ GOLIS

Podpísal ądr,,.J,:.Í!;...?.:,ĺL......



Celkový počet poslilncĺlv ľ!ĺestského zastupitel,stva v Turz<lvkę; l3
Prĺtomní na hlasovanĺ: l3
I-llasovanie ZĄ: l0' MLlDľ, Vieľa lJclková' Mgr 

-Rastĺslav Bakajsĺ, JUDr. Martin Birka, Maľiän Chuclej'l,adislav Kadura, Ing. Jana lvlajtánová. Ing. Mar_tin Mravec'
PaedDr' Eleonóľĺ Ncktrľancová, Miľoslar] Rejda, Ladislav Śtcinigeľl{lasovanie PRO-l't: 0

ZDRŹAL sa h|asovania: 0
NEľILASoVALĺ: ]' JtJDľ. Radoslav Hľuška, futgr. Kamil Kobolka, lvĺgľ. Śteŕan Kompánek

Prim
JUDľ. r GOLIS

UzNEsENtE č.: 209 - t3ll2 .-20t7

N/ĺESTSKĺj ZÁSl't.:PITEĽS l V(] V Ti]RZ.oVKI
N ScHvAĽUJE

Pľeltájtrln ĺ}asti pozelnku s paľcelným čĺsĺonl C-KN 2333i l - clrLlh: tlvald tľár,ĺlaté poľast'.o l,ýlllcľc 200 rrl](v nlapoł'ej sltínlkc ako čast' rrznarltlllłi poĺl E a D) z cclkovcj l,;j.nrery ]084 ln2' v ln. č. Závo<lic ,zapísaltćho na LV č' l ]4 l . vccte nÝ okľesnýill úradom ć,,,l.u, kotuštľáĺnyľri.lboru*. pre okľes Ćaĺlĺ..a, obecltuľzovka' katasĺľĺilne úzentie Tuľz.ovkil.za 
1lče|onr p',rorinĺo u prorp.ch zioaot.l'u, TSIVÍ^LA s- r. o.,lČo: sol9l68]' so sídlonl: Zĺivodie 4' 0?] 54 Turztlvka' r,'.nryrte s 9ďods' 9. písnl. c] Zák. ć. l38i l99lZb' o lnajetku obcí v znení neskoľšĺch pr*dpisor' "ŕ' l''iń.,l htrĺlný osobitrléhtl zľetel'a' Za cÜllu stattovellúvo výśke l'-50 €/nt2/ rok, na clobu n"uičit,i' s 3]uj trtesačllou r,ýpoveĺlllou lęhototl , za podnticnky,doĺlľŽania obsluŻltosti stavby skateparku.a prístupu k eaśti po'ernku, kloľé nręsto pľenajalo.DÔvod hoĺlllý osobitného zretel'ĺi je skuiočnost' nĺzkeh,J ĺlclp$tr o pr"*ryo,n [ennur*li.,o.rĺ a roz\tojapotlnikatel'ský'ch aktivít 

'Il'ęste 
'ľilrzovka ' Samosprĺĺvo nr.rio nlá'záujcm o rozvoj podnikatcl'ský'chaktivít v n]csĺc a ur.edenýllr krtłkotll chqęr podpoľit'v lllestc sluźby a obchod.

DÔvod hodný osobitllćho iľetel'a schvá'liló Mcsrské zastupiielttw v Turzovkc dňa 35.l0. 20l7 lJzncscltílnč ' l72 _ ?5ll0 ' 20 l 7, uplynuls min iĺltálne l 5 dňová lehota precl schvalbvan ínl mestskýttl zastupitct,stvolll'p_očas ktoľej nikto nclnal námietk1,voči uvcclcnému pľenńjnrti'
Doćasná prcbytočnost'časti poz"-lrlku sparcelnýln čislollll C-KN 2333/l - dľuh: tl.lĺalé trávnirté porast1.o l'ýInere 200 nl2 (r' lllaptlvej snínlkę ako čast'_ozllaěená poi ľ o-o; zceuĺovc1'výlrrcr1, 3084 lrl2. v lll. č'Závodic ' zapĺsallého na LV Č' l34l, veĺlený okresnýnr ĺiaĺlom Ć]adca, katastrálnynl odboľtrln, pre okľesCaĺlca' obec Tuľzor'ka' katastrálnę ťlzentie Ťurzouka iĺ:la schvńlerrá [Jz:lesctlíĺn Níestského zastupitcl'stvav Tuľz-trvkc, č' l 7l _ 25/l0 _20l 7 na złsadnutí konanoľl r1rla 25. l0,20l 7.

t:cz pripomienok

Poď pĺsa t a,l,, .,ł../.:.,/!..,... ľ..(.(!..



Okres; Cadca
Obec: TURZOVKA
Katastrálne územie. Tuľzovka

Urad geodezie' kańografie a katastra Slovenskej republiky

vÝpls z KAT AsTRA NEHNUTEĽNosTí
Vytvorené cez katastrálny pońál

Dátum vyhotovenia 14.07.2017
Čas vyhotovenia 10:35:33

PARGELA registra "C" evidovaná na katastrálnej mape
Parcelné čĺslo Výmera v m2 Druh pozemku Spósob vyuŽ p. Umiest. pozemku Prá vny vzťah List mapy Druh ch.n

2333t 1 3084 Trvalé trávne 7 5U
Legenda; 

porasĘ

SpÓsob využ ĺvania pozemku''
7 - Pozemok ĺúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok docasne nevyuŽĺvaný pre trvalý trávny porast

Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom uzemí obce

LlsT VLASTNĺCTVA č. 1341
Por. čĺslo Piezvisko, meno a miesto trvalého vlastnĺka

lČo
í Mesto Turzovka, Jašíkova í78, Turzovka, PSč o23 54, sR 1/',|

lnformatívny výpis 1ĺ1 Udaje pĺatné k: 11.07.2017 18:0o


