
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. odpredaj nehnuteľnosti: 
• parc. č. KN-C 335/1 – záhrada o výmere 458 m2  
vytvoreného na základe  geometrického plánu č. 164/2016 vyhotoveného dňa 17. 8. 2016  
Geodetickými prácami Ing. Anna Tomašcová, Komenského 135, Čadca, a to z časti pozemku 
parc. č. KN-C 335/1 – záhrada o výmere 657 m2 zapísaného na LV č. 3053 vedenom Okresným 
úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,  
• parc. č. KN-C 336/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 216 m2, 
zapísaného na LV č. 3053 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres 
Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca 
• spevnenej plochy nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. KN-C 335/1 a 336/1, 
do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – obchodnej spoločnosti R.P.O., spol. s r. o., IČO: 
31 607 047, so sídlom Námestie slobody 1016, 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 spoločnosť R.P.O. spol. s r. o., Čadca 
ako jediná z vlastníkov priľahlých nehnuteľností má záujem samostatne odkúpiť pozemky, ktoré 
sú predmetom odpredaja, za kúpnu cenu celkom 38 330,00 €. 
Výška kúpnej ceny pozemkov bola stanovená podľa návrhu Komisie výstavby, ÚP a IČ pri 
Mestskom zastupiteľstve Mesta Čadca. 
Výška kúpnej ceny spevnenej plochy na pozemkoch bola stanovená podľa znaleckého posudku 
č. 3/2010 vypracovaného Ing. Jozefom Kubankom, Hurbanova 208, Čadca.  
674 m2 x 50,00 €/m2    = 33 700,00 € 
spevnená plocha    =   4 630,00 €  
Spolu:    = 38 330,00 € 
Podmienky predaja: 
1. Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy uhradí náklady spojené 

s vyhotovením geometrického plánu č. 164/2016 vo výške 180,00 €.  
2. Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy uhradí časť nákladov spojených 

s vypracovaním znaleckého posudku č. 3/2010 vo výške 113,49 €.  
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. Nadobúdateľ berie na vedomie, že prístup na pozemky, ktoré sú predmetom predaja, je toho 
času zabezpečený zmluvou o vecnom bremene uzatvorenej medzi Mestom Čadca 
a vlastníkom pozemku p. č. KN-C 336/3. 

2. odpredaj nehnuteľností – pozemkov: 
• parc. č. KN-C 14559/5 – ostatné plochy o výmere 25602 m2, 
• parc. č. KN-C 14559/299 – ostatné plochy o výmere 162 m2, 
• parc. č. KN-C 14559/366 – ostatné plochy o výmere 1537 m2, 
• parc. č. KN-C 14559/367 – ostatné plochy o výmere 173 m2, 
• parc. č. KN-C 14559/368 – ostatné plochy o výmere 303 m2, 
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• parc. č. KN-C 14559/369 – ostatné plochy o výmere 9827 m2, 
vytvorených na základe  geometrického plánu č. 46/2016 vyhotoveného dňa 26.02.2016         
geodetkou Ing. Annou Tomašcovou, Komenského 135, Čadca, a to z časti pozemkov parc. č. 
KN-C 14559/5 – ostatné plochy o výmere 33792 m2, parc. č. KN-C 14559/7 – ostatné plochy 
o výmere 5342 m2 a parc. č. KN-C 14559/299 – ostatné plochy o výmere 2102 m2 zapísaných 
na LV č. 3053 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, 
obec Čadca, katastrálne územie Čadca, 
do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – spoločnosti SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE 
SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36 347 884, so sídlom Areál ZŤS 924, Dubnica nad Váhom, 
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 prevod pozemkov 
v Priemyselnom parku Čadca - Podzávoz v zmysle platného Územného plánu mesta Čadca za 
cenu určenú uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca, za kúpnu cenu celkom 
564 060,00 €.  
Výška kúpnej ceny pozemkov je stanovená v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta 
Čadca č. 49/2011 zo dňa 24. 3. 2011, čo je 15,00 €/m2: 
25602 m2 + 162 m2 + 1537 m2 +173 m2 + 303 m2 + 9827 m2 = 37 604 m2 
37 604 m2 x 15,00 € = 564 060,00 € 
Podmienky prevodu: 
1. V prípade, že nadobúdateľ ako kupujúci sa rozhodne stavbu nerealizovať a pozemky 

odpredať tretím osobám, Mesto Čadca má predkupné právo na ich spätné odkúpenie za 
rovnakých podmienok uvedených v kúpnej zmluve na odkúpenie vyššie uvedených 
pozemkov. 

2. Nadobúdateľ ako kupujúci dodrží účelové využitie pozemkov, ktoré je stanovené  záväznými 
regulatívmi platného Územného plánu mesta Čadca.  

3. Nadobúdateľ ako kupujúci sa zaväzuje vybudovať inžinierske siete za podmienok 
stanovených správcami jednotlivých inžinierskych sietí.  

4. Nadobúdateľ ako kupujúci sa zaväzuje vybudovať prístupovú komunikáciu za spoluúčasti 
Mesta Čadca. Finančná spoluúčasť Mesta Čadca bude poskytnutá v zmysle schváleného 
rozpočtu na príslušný rok.  

5. Nadobúdateľ ako kupujúci stavbu ukončí do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia. Ukončením stavby sa rozumie dátum právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia. 

6. Mesto Čadca si uplatní sankcie v prípade, že nadobúdateľ ako kupujúci: 
a) nezačne s realizáciou stavby do 3 mesiacov odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti 

stavebného povolenia vo výške 10 000,00 € a za každý nasledujúci začatý mesiac vo 
výške 1 000,00 € až do doby začatia realizácie stavby,  

b) neukončí stavbu do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného 
povolenia vo výške 10 000,00 €.  

7. Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy uhradí náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu č. 46/2016, t. j. 400,00 €.  

8. Nadobúdateľ pri podpise kúpnej zmluvy uhradí správny poplatok za návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

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

Zverejnené dňa 10. 5. 2017        Zvesené dňa  
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