
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. zámenu nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve Slovenská pošta, a. s., IČO: 36 631 124, so 
sídlom Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, a to: 
• pozemku parc. č. KN-C 685/10  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m², 
• pozemku parc. č. KN-C 685/11  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m², 
• pozemku parc. č. KN-C 685/14  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m², 
vytvorených  na základe geometrického plánu č. 92/2014 vyhotoveného dňa 26. 7. 2016 
Geodetickými prácami – Ing. Anna Tomašcová, Komenského 135, Čadca, a to z časti 
pozemku parc. č. KN-C 685/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 923 m2 zapísanom na 
LV č. 3707, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, 
obec Čadca, katastrálne územie Čadca,  

za  

nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Námestie 
slobody č. 30, Čadca, a to: 

• pozemok parc. č. KN-C 1754/80 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 
vytvoreného  na základe geometrického plánu č. 92/2014 vyhotoveného dňa 26. 7. 2016 
Geodetickými prácami – Ing. Anna Tomašcová, Komenského 135, Čadca, a to z časti 
pozemku parc. č. KN-C 1754/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3429 m² 
zapísanom na LV č. 3053, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre 
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,  
• spevnenú plochú zo zámkovej dlažby nachádzajúcu sa na pozemkoch parc. č. KN-C 

685/13, 685/15 a 685/16 vytvorených na základe geometrického plánu č. 92/2014 
vyhotoveného dňa 26. 7. 2016 Geodetickými prácami – Ing. Anna Tomašcová, 
Komenského 135, Čadca v k. ú. 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  usporiadanie 
majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom a dlažbe nachádzajúcej sa na pozemkoch vo 
vlastníctve Slovenskej pošty, a. s., Bratislava.  
Cena nehnuteľností je stanovená nasledovne: 
1. Cena nehnuteľností vo vlastníctve Slovenskej pošty, a.s., je 5 803,60 €/m2 v zmysle 

znaleckého posudku č. 66/2016 vyhotoveného znalcom Ing. Jozefom Kubankom, 
Hurbanova 208/64, Čadca, t. j. celková výmera pozemkov je 88 m2 x 65,95 €/m2 
=5 803,60 €. 

2. Cena nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Čadca je 3 558,48 €/m2 v zmysle znaleckého 
posudku č. 66/2016 vyhotoveného znalcom Ing. Jozefom Kubankom, Hurbanova 208/64, 
Čadca, t. j.: 
• celková výmera pozemku 4 m2 x 65,95 €/m2 = 263,80 €, 
• celková výmera spevnej plochy 63 m2 x 52,2965 €/m2 = 3 294,68 € 

Rozdiel cien vo výške 2 245,12 € bude uhradený Mestom Čadca do jedného mesiac po 
zapísaní zámennej zmluvy do katastra nehnuteľností. 
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2. odpredaj nehnuteľnosti – pozemku: 
• parc. č. KN-C 1149/9  – ostatné plochy o výmere 28 m2,  
zapísanom na LV č. 3053 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre 
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,  
do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Štefana Zakopčana, bytom J. Bottu 2367/7, 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 odpredávaný pozemok je súčasťou 
oploteného areálu nehnuteľností vo vlastníctve Štefana Zakopčana, za kúpnu cenu celkom 
941,36 €.  
Výška kúpnej ceny pozemku bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 25/2016 
vyhotoveného znalcom Ing. Jaroslavom Novákom, Petrovského 16, Žilina:     
28 m2 x 33,62 €/m2 = 941,36 € 
Podmienky odpredaja: 
1. Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy uhradí správny poplatok za návrh 

na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  
2. Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy zaplatí Mestu Čadca ako 

predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom  dohodnutým v kúpnej zmluve.  

3. nájom nehnuteľnosti – pozemku vo výlučnom vlastníctve Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so 
sídlom Námestie slobody 30, Čadca, a to:  
• parc. č. KN-7778/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2,  
zapísanom na LV č. 3053 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre 
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,  
nájomcovi – spoločnosti Slovak Telekom, a. s., IČO: 35 763 469, so sídlom Bajkalská 28, 
Bratislava,  
v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko na prenajatom pozemku sa 
nachádza objekt, ktorého vlastníkom je Slovak Telekom, a.s., Bratislava a objekt slúži 
občanom mesta Čadca, za nájomné, ktoré bude stanovené znaleckým posudkom. 
Doba nájmu – neurčitá. 
Podmienky nájmu:  
• nájomné bude uhradené za 3 roky späť z dôvodu, že objekt bol ponechaný na pozemku, 

aj keď mal byť v zmysle podmienok predchádzajúcej nájomnej zmluvy z pozemku 
odstránený,  

• výška nájomného sa bude každoročne upravovať o percentuálnu výšku miery inflácie. 

Zverejnené dňa 6. 9. 2017        Zvesené dňa  
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