
MESTO ČADCA, Námestie Slobody 30, 022 01  Čadca, IČO:  00 313 971,  podľa § 9a zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uverejňuje informácie o predaji 
svojho prebytočného majetku  

z dôvodov hodných osobitného zreteľa: 

1.  
      a)   predaj nehnuteľnosti - pozemku: 

• parc. č. KN-C 407/6 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, 
 zapísanom na LV č. 3053 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres 
Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,  
do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Rudolfa Ficeka, bytom Skalité 439,  
v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko parkovacie miesta, ktoré budú 
vybudované na pozemku parc. č. KN-C 407/6, sú výlučne určené v zmysle ÚPN CMZ pre 
objekty nachádzajúce sa na pozemkoch parc. č. KN-C 403 a 409/10, ktorých vlastníkom je 
Rudolf Ficek, za kúpnu cenu celkom 6 550,00 €.  
Kúpna cena je navrhnutá  Komisiou výstavby, ÚP a IČ pri MZ Mesta Čadca ako cena trhová:     
131 m2 x  50,00 €/m2 = 6 550,00 €  
Podmienky predaja: 

1. Nadobúdateľ ako kupujúci uhradí časť nákladov spojených s vypracovaním 
geometrického plánu č. 137/2018, t. j. 58,34 €. 

2. Nadobúdateľ ako kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva 
k predmetnej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.  

3. Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy zaplatí Mestu Čadca ako 
predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom  dohodnutým v kúpnej zmluve.  

      b)  nájom nehnuteľností - pozemkov: 
• parc. č. KN-C 407/1 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2, 
• parc. č. KN-C 407/2 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, 
• parc. č. KN-C 407/3 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, 
• parc. č. KN-C 407/4 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, 
• parc. č. KN-C 407/5 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, 
• parc. č. KN-C 409/11 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 224 m2, 

zapísaných na LV č. 3053 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres 
Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,  
nájomcovi - Rudolf Ficek, bytom Skalité 439, 
v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko ide o verejný záujem – na prenajatých 
pozemkov nájomca na vlastné náklady vybuduje prístupovú komunikáciu a parkovacie miesta. 
Nájomné je navrhnuté  Komisiou výstavby, ÚP a IČ pri MZ Mesta Čadca:     
346 m2 x 1,00 €/m2/doba realizácie = 346,00 €/doba realizácie 
Doba nájmu – na dobu realizácie stavby, najneskôr však do 31. 12. 2019.  
Podmienky nájmu:  

1. Na prenajatých pozemkoch nájomca vybuduje prístupovú komunikáciu a parkovacie 
miesta na vlastné náklady.  

2. Vybudovanú prístupovú komunikáciu na parc. č. KN-C 409/11 po jej skolaudovaní 
nájomca bezodplatne prevedie do vlastníctva Mesta Čadca.  
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2.  odpredaj nehnuteľností, a to: 
• budovy súp. č. 2649 postavenej na pozemkoch parc. č. KN-C 3369/1, 3369/2, 
• budovy súp. č. 2650 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3341, 
• pozemku parc. č. KN-C 3341 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 481 m2, 
• pozemku parc. č. KN-C 3369/1 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 315 m2, 
• pozemku parc. č. KN-C 3369/2 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2, 
• pozemku parc. č. KN-C 3369/3 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 240 m2, 

zapísaných na LV č. 3053, vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom Čadca, pre okres 
Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,  

• spevnenej plochy asfaltovej nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3369/3 
• spevnenej plochy betónovej nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3369/3 
• spevnenej plochy betónovej nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 3341, 

do výlučného vlastníctva spoločnosti – Mestská teplárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36 389 480, 
so sídlom Palárikova 88, Čadca,  
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko v budovách (výmenníkových 
staniciach) sa nachádzajú zariadenia na výrobu tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody vo 
vlastníctve Mestskej teplárenskej spoločnosti, a. s., Čadca, za kúpnu cenu celkom 155 000,00 €. 
Kúpna cena je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 18/2018 vyhotoveného Ing. 
Branislavom Tarnócym, CSc., Ladiverova 6, Žilina: 

• objekt trafostanice súp. č. 2649, pozemky a spevnené plochy =   74 236,22 € 
• objekt trafostanice súp. č. 2650, pozemok a spevnené plochy  =   81 103,48 € 

      celkom:         = 155 339,70 € 
      Kúpna cena (zaokrúhlene):         155 000,00 € 
Podmienky predaja: 

1. Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy uhradí náklady spojené 
s vypracovaním geometrického plánu č. 126/2015, t. j. 150,00 €.  

2. Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy uhradí náklady spojené 
s vypracovaním znaleckého posudku č. 94/2016, t. j. 600,00 €.  

3. Nadobúdateľ ako kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva    
k  nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností.  

4. Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy zaplatí Mestu Čadca ako 
predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom  dohodnutým v kúpnej zmluve.  

5. V prípade odpredaja nehnuteľností, dodatkom upraviť Nájomnú zmluvu uzavretú medzi 
Mestom Čadca a MTS, a.s., Čadca dňa 13. 12. 1999. 

3.  predaj nehnuteľnosti – pozemku, a to: 
• parc. č. KN-C 1552/8 - Ostatné plochy  o výmere 36 m2 

vytvoreného na základe geometrického plánu č. 132/2015 vyhotoveného dňa 16. 10. 2015 Jánom 
Markuliakom - GEODET, Raková 1138, a to z pozemku parc. č. KN-C 1552/1 – Ostatné plochy 
o výmere 103 m2 zapísanom na LV č. 3053 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym 
odborom, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca, 
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do bezpodielového spoluvlastníctva manželov – Ladislava Poláčka a Anny Poláčkovej, bytom 
Chalupkova 158/20, Čadca.,  
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko ide o priľahlú plochu, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so záhradou manželov Poláčkových.  
Kúpna cena pozemku bude stanovená v zmysle znaleckého posudku.  
Podmienky predaja: 

1. Nadobúdatelia ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy uhradia časť nákladov spojených 
z vyhotovením geometrického plánu č. 132/2015, t. j. 75,00 €.  

2. Nadobúdatelia ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy uhradia správny poplatok za 
návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

3. Nadobúdatelia ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy zaplatia Mestu Čadca ako 
predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom  dohodnutým v kúpnej zmluve.  

4.  predaj nehnuteľnosti – pozemku, a to: 
• parc. č. KN-C 1552/9 - Ostatné plochy  o výmere 61 m2 

vytvoreného na základe geometrického plánu č. 132/2015 vyhotoveného dňa 16. 10. 2015 Jánom 
Markuliakom - GEODET, Raková 1138, a to z pozemku parc. č. KN-C 1552/1 – Ostatné plochy 
o výmere 103 m2 zapísanom na LV č. 3053 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym 
odborom, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca, 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov – Ľubomíra Sventeka a Ľudmily Sventekovej, 
bytom Rázusova 2133, Čadca,  
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko ide o priľahlú plochu, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so záhradou manželov Sventekových.  
Kúpna cena pozemku bude stanovená v zmysle znaleckého posudku.  
Podmienky predaja: 

1. Nadobúdatelia ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy uhradia časť nákladov spojených 
z vyhotovením geometrického plánu č. 132/2015, t. j. 75,00 €.  

2. Nadobúdatelia ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy uhradia správny poplatok za 
návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

3. Nadobúdatelia ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy zaplatia Mestu Čadca ako 
predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom  dohodnutým v kúpnej zmluve.  

5.  uzavretie zmluvy o budúcom bezodplatnom odovzdaní a prevzatí:  
a)   stavebných objektov, a to:  
121-00 - Úprava miestnej komunikácie pri rušňovom depe v Čadci 
122-00 - Miestna komunikácia U Špindli – Bukov 
125-00 - Miestna komunikácia v km 39,200 - 40,300 D3 v Podzávoze126-00 - Úprava  
               poľnej cesty v km 39,950 D3 v rozsahu: 
              - vetva C,  ľavostranný a pravostranný chodník SO 125-00, autobusové prístrešky 
126-00 - Úprava poľnej cesty v km 39,950 D3 
127-00   Úprava poľnej cesty pri meniarni Čadca v Podzávoze 
128-00 - Úprava chodníka Capkov - Bukov 
171-00 - Chodník pre peších U Ševca v km 38,545 - 38,635 D3 
204-00 - Podchod pre peších v km 38,546 D3 v rozsahu príslušenstva podchodu: 
              madlá, odvodňovacie žľaby, prestrešenie podchodu a povrchové úpravy podchodu 
216-00 - Rekonštrukcia lávky pre peších ponad žel. stanicu Čadca v km 38,540 D3 = žkm  
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               279,942 
217-00 - Lávka pre peších nad traťou ŽSR a miestnou komunikáciou v km 39,447 D3  
221-00 - Rekonštrukcia mosta do MČ Bukov nad riekou Kysuca  
283-01 - Zárubný múr nad miestnou komunikáciou U Špindli - Bukov vpravo v km 0,183 –  
               0,290 
283-01-01 - Klincovaný svah HTÚ pre SO 283-01 
283-02 - Zárubný múr nad miestnou komunikáciou U Špindli - Bukov vpravo v km 0,371 –  
              0,510 
283-03 - Zárubný múr nad miestnou komunikáciou U Špindli - Bukov vpravo v km 0,600 –  
               0,755 
283-03-01 - Klincovaný svah HTÚ pre SO 283-03 
283-13 - Oporný múr vpravo na miestnej komunikácii SO 126-00 v km 0,085 - 0,145 
290-12 - PHS vľavo na miestnej komunikácii v km 0,200 - 0,3826 
290-13 - PHS vľavo na miestnej komunikácii v km 0,3995 - 0,4368 
290-14 - PHS vľavo na miestnej komunikácii v km 0,4653 - 0,800 
290-15 - PHS vpravo na miestnej komunikácii v km 0,040 - 0,4259 
290-16 - PHS vpravo na miestnej komunikácii v km 0,4546 - 0,9712 
290-17 - PHS vpravo na miestnej komunikácii v km 1,0122 - 1,080 
290-27 - PHS vľavo na miestnej komunikácii v km 0,436 - 0,465 na moste SO 214-00 
290-28 - PHS vpravo na miestnej komunikácii v km 0,425 - 0,454 na moste SO 214-00  
290-29 - PHS vpravo na miestnej komunikácii v km 0,971 - 1,012 na moste SO 215-00 
513-00 - Dažďová kanalizácia nad diaľnicou D3 v km 39,176 
551-00 - zmena C - Preložka vodovodu D 110 v km 41,510 D3 -  
               (Časť „Preložka prípojky vodovodu D 32, MsPS Čadca“)  
584-00 - Úprava Hájkovho potoka v km 40,100 až 41,200 D3 v rozsahu: 
▪ priepust v km 0,018 74 –0,036 86 
▪ priepust v km 0,234 81 – 0,276 45 
▪ priepust v km 0,724 18 – 0,732 17  
▪ priepust v km 0,000 00 P1 – 0,009 58 P1  
611-13 - VO podchodu pre peších v km 38,546 D3 
611-15 - Prípojka NN pre VO v km 40,750 D3 
621-01 - Úprava verejného osvetlenia miestnej komunikácie U Špindli-Bukov, vetva A a D 
621-02 - Úprava verejného osvetlenia miestnej komunikácie U Špindli-Bukov, vetva B 
621-03 - Úprava verejného osvetlenia cesty I/11 v Podzávoze 
621-04 - Úprava verejného osvetlenia v Podzávoze 
621-05 - Verejné osvetlenia miestnej komunikácie v Podzávoze 
621-07 - Verejné osvetlenie miestnej komunikácie U Špindli-Bukov, vetva C 
807-00 - Dočasná obchádzka na c.III/01179 
813-00 - Úprava krytu vozoviek na existujúcich miestnych komunikáciách (MK1, MK2,     
              MK3, MK4 a MK5 v k.ú. Čadca), 
po ich vybudovaní.  
      b) pozemkov zastavaných objektami uvedenými v bode a) tohto uznesenia v rozsahu     
          určenom porealizačnými geometrickými plánmi, 
medzi: 
a)  spoločnosťou Národná diaľničná spoločnosť, a.s., IČO: 35 919 001, so sídlom Dúbravská  
     cesta 14, Bratislava, ako budúcim odovzdávajúcim, a  
b)  Mestom Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Námestie slobody č. 30, Čadca, ako budúcim 
preberajúcim (vlastníkom),  
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v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko ide o verený záujem – vybudovanie 
obchvatu mesta. 
Výška nákladov skutočne vynaložených na realizáciu objektov  bude známa po ukončení stavby.  
Podmienky odovzdania a prevzatia: 

1. Definitívna zmluva bude uzavretá najneskôr do 120 dní odo do dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, resp. odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.  

2. Súčasťou zmluvy bude projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebných 
objektov a zoznam dotknutých pozemkov zastavaných stavebnými objektami v rozsahu 
určenom porealizačnými geometrickými plánmi.  

Na objektoch budú odstránené všetky prípadné vady a nedorobky.  

Zverejnené dňa 11. 9. 2018        Zvesené dňa  
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