Mesto TURZOVKA
TYMTO ZVEREJNUJE
Z ámer nakladaniasnehnuteloným majetkom mesta Tuľzovkavzmysle$ 9arods.8, písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznení neskoľšíchpľedpisov ako prípad hodný
osobitného zretel'a, oktoľom díla 27.02.2020 rozhodlo Mestské zastupitel'stvo v Tuľzovke
Uznesením č. 35 - 2712 -2020 tľojpätinovou väčšinouvšetkých poslancov (l3), z toho pľítomní
na hlasovaníz9 z Zaz 8; Pľoti. 0; Zdržal sa: 0; Nehlasoval: 1 .
Zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zretel'a:

Vlastník Mesto Turzovka, Stred č. l78, 02354 Turzovka, ĺČo:oo:t+331 formou zámennej
zmluvy bez f,rnančnéhovyrovnania
zamenr
pozemok sparcelným číslomC-KN č.222112 - druh pozemku: orná pôda ovýmere 155
m2, v katastľálnom uzemi Tuľzovka, zapisaný na LV č. 134l, vlastníka Mesto Turzovka,
Stred č. I78, 02354 Turzovka , Ltoryje vedený okresným úradom Čadca, katastrálnym
odborom, pre okľes Čadca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka.
pozemok s parcelným číslomC-KN č.222314 - druh pozemku: záhrada o ýmere 44 m2,
v katastrálnom územíTurzovka' zapísaný na LV č. l34l, vlastníka Mesto Turzovka, Stred
č. l78, 02354 Turzovka, ktoý je vedený okresným úradom Čadca, katastrálnym
odborom, pre okres Čadca, obec Turzovka, katastľálne územie Turzovka
za
pozemok s parcelným číslomEKN č. 5719 - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o ýmere 205 m2, v katastrálnom územíTurzovka' zapisaný na LV č' 564I, vlastníka
Mariána Chudeja, Závodie č. 2I,02354 Turzovka, ktoÚ je vedený okľesným úradom
Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Turzovka, katastrálne územie
Turzovka, ktoý pozemok je zastavaný stavbou miestnej komunikácie na ul' Športovcov
a zastavaný stavbou športovéhoareálu FK Tatran Turzovka a Mesto Turzovka ho
potrebuje pre účelyich majetkovoprávneho dovysporiadania.
Dôvod hodný osobitného zĺetel'a je skutočnosť, že mesto
pozemok s parcelným číslomC-KN č. 222ll2 - druh pozemku: orná pôda o ýmere l55
m2, v katastrálnom izemi Turzovka, zapisaný na LV č' |34|, ktoý je vedený okresným
úradom Čadca, katastrálnym odboľom, pre okľes Čadca, obec Turzovka, katastrálne
územie Turzovka.
pozemok s parcelným číslomC-KN č,. 222314 - druh pozemku: zátrada o výmeľe 44 m2,
v katastrálnom územíTuľzovka, zapisaný na LV č. l34l, ktoý je vedený okresným
úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Turzovka, katastrálne
územie Turzovka
nepotrebuje pre svoju činnosť, nakol'ko sa nachádzajú mimo miestnej komunikácie na ul.
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Športovcov a mimo oplotenia Športovéhoareálu FK Tatran Turzovka a p. Marián Chudej,
Závodíe č. 2l,023 54 Turzovka má záujem o ich zámenu v záujme vysporiadavania svojho
vlastníctva a prístupu na pozemky CKN 2220125 a CKN 221913.

č. l78, 02354 Turzovka, lČo: 00314331 zároveň potrebuje
dovysporiadať:
- pozemok s parcelným číslomEKN č. 5719 - druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
ovýmere 205 m2, vkatastrálnom územíTurzovka, zapisaný na LV č.564l, vlastníka
Mariána Chudeja, Závodie č. 2l, 02354 Turzovka, ktoý je vedený okresným úradom
Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Turzovka' katastrá-lne územie
Turzovka, ktoý pozemok je zastavaný stavbou miestnej komunikácie na ul. Špoľtovcov
Mesto Turzovka, Stred

a zastavaný stavbou športovéhoareálu FK Tatran Turzovka a
potrebuje pre účelyich majetkovoprávneho dovysporiadania.

Mesto Turzovka ho

sa uskutočníza

Mesto Turzovka zamteňa l99 fi] pozemkov vo svojom vlastníctve za 2O5 m2 pozemkov vo
vlastníctve Mariána Chudeja. Ked'že pozemky CKN 222L/2, CKN 22z3l4 a EKN 5719 sa
nachádzaji vedl'a seba, obaja vlastníci potrebujú vzájomne si usporiadať vlastnícke práva,
predaj a kupa sa uskutočníťormou zámerlnej zmluvy bez finančnéhovyrovnania, ktoré sa týka
6 m2 _ rozdiel Úmery zamieňaných pozemkov.
Predaj a kúpa sa uskutočnia zámerľrou zmluvou na základe znaleckého posudku,
tento účeldá vypracovať Mesto Turzovka.

Mesto Turzovka bude znášať v plnej

ýške náklady na znalecký

poplatok za vkladovanie v katastri nehnutelhostí.

ktoý

pre

posudok a poplatky a

bez pripomienok

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVO v TURZOVKE uznesením č.

trojpätinovou väčšinouvšetlcých poslancov
Zdrža| sa: 0; Nehlasoval: 1 .

(l3),

z toho prítomnína hlasovaní: 9

33-2712-2020
Za: 8; Proti. 0;

zaroven

N

KONSTATOVALO

l.

Žepozemok EKN 5719 zastavané plochy anádvoria oýmere 2O5 m2' LV č. 564I, je
54 Turzovka' Uvedený pozemok je
identický do pozemku CKN 222013 omá pôda o výmere 4050 m2, ktoý je miestnou
komunikáciou na ul. Športor'cov a zároveňje malou časťouidenticlcý do pozemku CKN
22l9ll, trvalý trávny porast oýmere |697 fiý, ktoý je včasti EKN pozemku 5719
súčasťouareálu FK Tatran Turzovka.
vlastníctvom Mariána Chudeja' Závodie č. 3I,023

Marián Chudej, Závodie č. 37, O23 54 Turzovka je poslancom Mestského
zastupitel'stva Mesta Turzovka, Stred č. l78, 023654 Turzovka, IČo: 00314331.
V zmysle $ 9a Zákona SNR č. l38l|99l Zb. o majetku obcí v znení neskoršíchpredpisov
obec , čiŽe v tomto prípade Mesto Turzovka, nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku
priamym predajom na fyzicku osobu, ktorá je v obci poslancom obecného zastupitel'stva.
Uvedené ustanovenie sa nepouŽije pri prevode majetku obce v zmysle $ 9a, ods. 8, písm.

2. Že
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el zákona SNR č l38ll99l Zb. o majetku obcí, v znení nesk. predpisov z dôvodu hodného
osobitného zrete|'a, o ktorom mestské Zastupítel'stvo rozhodne trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov' pľičomosobitný zretel'musí byt zdôvodnený.
J

Že Mesto Turzovka

potrebuje majetkovoprávne vysporiadať pozemok EKN 57lg
ýmere 205 ÍÍŕ,ktoý je zasÍavaný stavbou miestnej
komunikácie na ul. Športovcov azastavaný stavbou špoľtovéhoareálu FK Tatran
Turzovka a konštatuje, že Mesto Turzovka nepotrebuje pre svoje účelypozemok CKN
222ll2 orná pôda ovýmere l55 m2 apozemok CKN 222314 záhrady ovýmere 44 m2,
ktoré sa nachádzaji mimo miestnej komunikácie na Ul. Športovcov a mimo oploteného
areálu FK Tatran Turzovka.
zastavané plochy a nácĺvoria o

MESTSKE ZAsTUPITEĽsTvo v TURZOVKE uznesením č.

trojpätinovou väčšinouvšetlcých poslancov
Zdrža| sa: 0; Nehlasoval: l .

(l3),

ztoho prítomní na hlasovaní: 9

34-27t2-2020
Za: 8: Proti. 0;

zaroven

N

sCHvÁLILo
1. Trvalú prebytočnost' nasledovných pozemkov Vo vlastníctve Mesta Turzovka, Stred č.
I78, 02354 Turzovka, tČo: o0: t+:: t :

-

pozemku s parcelným číslomC-KN č. 222I/2 - druh pozemku: orná pôda o ýmere
155 m2, v katastľálnom územíTurzovka, zapísaný na LV č. 1341, ktoý je vedený
okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Tuľzovka,
katastrálne územie Turzovka.
pozemku s parcelným číslomC-KN č. 222314 - druh pozemku: zátrada o výmere 44
m2, v katastrálnom uzemi Turzovka, zapisaný na LV č. l34I, ktoý je vedený
okľesným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Turzovka'
katastrálne územie Turzovka.

Uvedené pozemky sa nachádzaji mimo oploteného areálu FK Tatran Turzovka,
nachádzaji sa mimo miestnej komunikácie na ul. Športovcov. Mesto Turzovka ich
nepotrebuje pre svoju činnosť, preto sú pre Mesto Turzovka trvalo prebytočné.

Pľevod majetku mesta Tuľzovka bude schválený na pľíslušnomrokovaní Mestského
zastupitel'stva v Tuľzovke. Zámer nakladania s majetkom mesta je zverejnený na webovej

stľánke mesta www.turzovka.sk, v časti : Nakladanie s majetkom mesta Turzovka a na úľadnej
tabuli mesta Tuľzovka.

Pľávny úkon nakladania s majetkom mesta z dôvodu hodného osobitného zretel'a, v zmysle
$ 9a' ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskoľšíchpľedpisov,
musí byť schválený tľojpätinovou väčšinouvšetkých poslancov Mestského zastupitel'stva
v Turzovke.
V Turzovke dňa 05.03.2020
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