
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 nehnuteľností – pozemkov: 
• parc. č. KN-C 14559/302 – ostatné plochy o výmere 86 m2 
zapísanom na LV č. 3053 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres 
Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca, 
• 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 14559/364 – ostatné plochy o výmere 26574 m2, 
• parc. č. KN-C 14559/365 – ostatné plochy o výmere 1191 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 14559/369 – 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, parc. č. KN-C 14559/299 – ostatné plochy o výmere 2102 m2, parc. č. KN-C 
14559/296 – ostatné plochy o výmere 33301 m2 a parc. č. KN-C 14559/303 – ostatné plochy 
o výmere 1649 m2 zapísaných na LV č. 3053 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym 
odborom, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca, 
• parc. č. KN-C 14559/370 – ostatné plochy o výmere 882 m2, 
vytvoreného na základe  geometrického plánu č. 090/2017 vyhotoveného dňa 17. 05. 2017         
geodetkou Ing. Annou Tomašcovou, Komenského 135, Čadca, a to z časti pozemku parc. č. KN-
C 14559/245 – ostatné plochy o výmere 33463 m2 zapísanom 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            
990 510,00 €.  
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. 

Zverejnené dňa 14. 6. 2017        Zvesené dňa  

!  1


