
MESTO ČADCA, Námestie slobody 30, 022 01  Čadca, IČO: 313 971,  podľa § 9a 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel  uverejňuje odpredaj svojho 
prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva č. 3053 v k. ú. Čadca 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

1. zámena nehnuteľností vo vý lučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti                                           
EDO TRADE, spol. s r.o., IČO: 36 382 329, so sídlom Čadca, Slovanská cesta č. 203, 
vedených Katastrálnym úradom v Žiline, Správou katastra Čadca, pre okres Čadca, obec 
Čadca, katastrálne územie Čadca, zapísaných na LV č. 4281, a to pozemkov:
• parc. č. KN-C 701/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m²,
• parc. č. KN-C 701/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 421 m²,
• parc. č. KN-C 701/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m²,
• parc. č. KN-C 701/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 352 m²,
• parc. č. KN-C 701/21 – ostatné plochy o výmere 125 m²,
• parc. č. KN-C 701/29 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m²,
• parc. č. KN-C 701/32 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m²,

za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom 
Čadca, Námestie slobody č. 30, vedené  Katastrálnym úradom v Žiline, Správou katastra 
Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca, a to pozemky: 
• parc. č. KN-C 567/2 – ostatné plochy o výmere 1163 m², zapísaný na LV č. 3053,
• parc. č. KN-C 701/11 – ostatné plochy o výmere 273 m² vytvorený   na základe 

geometrického plánu č. 79/2011 vyhotoveného dňa 14. 10.  2011 Bc. Jánom Jančíkom, 
Ján Jančík – Geodet, Drahošanka – Bukov č. 1991, Čadca, autorizačne overeného Ing. 
Janou Fuljerovou dňa 17. 10. 2011 a úradne overeného Ing. Teréziou Targošovou za 
Správu katastra Čadca pod č. 955/2011 zo dňa 14. 11. 2011, z časti pozemku parc. č. KN-
E 170 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m² zapísaného na LV č. 7012 a z časti 
pozemku parc. č. KN-E 171 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m² zapísaného 
na LV č. 7012, 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o usporiadanie 
majetkových vzťahov k pozemkom pod cestou – prepojenie cesty I/11 s ulicou Slovenských 
dobrovoľníkov. 
Cena pozemkov je stanovená nasledovne:
1. cena nehnuteľností vo vlastníctve obchodnej spoločnosti EDO TRADE, spol. s r.o. je                     

85,65 €/m2 v zmysle odborného posudku č. 05/2009 vyhotoveného znalcom Ing. 
Ladislavom Šimčiskom, Staškov 785, t. j. celková výmera pozemkov je 1736 m2 x 85,65 
€/m² = 148 688,40 €.

2. cena nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Čadca je 85,65 €/m2 v zmysle odborného 
posudku č. 5/2009 vyhotoveného znalcom Ing. Ladislavom Šimčiskom, Staškov 785, t. j. 
celková výmera pozemkov je 1436 m2 x 85,65 €/m² = 122 993,40 €.

Rozdiel v cene nehnuteľností vo vlastníctve obchodnej spoločnosti EDO TRADE,                         
spol. s r.o. a nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Čadca vo výške 25 695,00 € uhradí Mesto 
Čadca obchodnej spoločnosti EDO TRADE, spol. s r. o..
Podmienky zámeny:
• obchodná spoločnosť EDO TRADE, spol. s r.o. preberie všetky záväzky Mesta Čadca 

vyplývajúce z nájomných zmlúv uzatvorených medzi Mestom Čadca a Úradom práce, 
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sociálnych vecí a rodiny  v Čadci a medzi Mestom Čadca a COOP Jednotou Čadca, s. d., 
ktorých predmetom je pozemok parc. č. KN-C 567/2; 

• pred uzatvorením zámennej zmluvy sa obchodná spoločnosť EDO TRADE, spol. s r.o.  
zaväzuje uzavrieť s Mestom Čadca dohodu o zrušení vecného bremena na pozemky parc. 
č. KN-C 567/1 a KN-C 567/2 v k. ú. Čadca zriadeného v prospech uvedenej obchodnej  
spoločnosti ako vlastníka pozemkov parc. č. KN-C 589/4, KN-C 566 a KN-C 567/6                      
v k. ú. Čadca,

• správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí 
obchodná spoločnosť EDO TRADE, spol. s r.o. a Mesto Čadca, každý v jednej polovici.
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