
M E S T O   Č A D C A 
v y h l a s u j e  

podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti za týchto podmienok:  

Osobitne schvaľované podmienky 
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 13/2021 zo dňa 12. 3. 2021.  

Identifikačné údaje vyhlasovateľa/predávajúceho: 
Názov:     Mesto Čadca 
v zastúpení:    Ing. Milan Gura, primátor mesta 
Sídlo:     Námestie slobody 30, 022 01  Čadca 
IČO:     00 313 971 
DIČ:     2020552974 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:    IBAN: SK93 5600 0000 0002 0271 9005 

BIC kód: KOMASK2X 
(ďalej len vyhlasovateľ) 

I. 
Predmet obchodnej verejnej súťaže 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu 
súťaže a uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj predmetu súťaže, a to: 
• stavba – bytový dom súp. č. 1917 postavený na pozemku parc. č. KN-C 356/1– 

Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2100 m2, 
zapísaný na LV č. 12780 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre 
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca, 
• pozemok  parc. č. KN-C 356/1 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2100 m2, 
• pozemok  parc. č. KN-C 356/6 – Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 33 m2, 
zapísaných na LV č. 3053 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre 
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca, 
• vodovodná a kanalizačná prípojka. 
Nehnuteľnosti sa nachádzajú na Moyzesovej ulici. 

2. Minimálna požadovaná kúpna cena 400 000,00 €, slovom: Štyristotisíc eur.  
3. Kúpna cena je stanovená uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 13/2021 zo 

dňa 12. 3. 2021.  
II. 

Časový plán súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže:     21. 4. 2021  
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže:  12. 5. 2021 do 12.00 hod.  
3. Termín otvárania obálok:     14. 5. 2021 o     9.00 hod. 
Bližšie informácie možno získať na oddelení ekonomickom a správy majetku Mestského úradu  
Čadca u zamestnanca Mgr. Aleny Suchánkovej, č. tel. 041/4302273, pondelok až piatok počas 
pracovnej doby. 



V Čadci dňa 14. 4. 2021  

          Ing. Milan   G U R A  
                  primátor mesta  
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Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021 

v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov 

Čl. I. 

Všeobecné informácie 

1. Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia súťaže  
Mestom Čadca (ďalej len „vyhlasovateľ“) na úradnej tabuli Mesta Čadca, zverejnením  
v regionálnej tlači a na internetovej stránke Mesta Čadca. 

2. Fyzická, ako aj právnická osoba (ďalej len „navrhovateľ“) môže do tejto súťaže predložiť  
najviac jeden súťažný návrh. V prípade, ak niektorý z navrhovateľov podá viac ako jeden  
súťažný návrh, do súťaže bude zahrnutý len ten súťažný návrh, v ktorom navrhovateľ 
uviedol  najvyššiu výšku kúpnej ceny, ostatné súťažné návrhy do súťaže zahrnuté nebudú. 

3. Minimálna kúpna cena za predmet súťaže je 400 000,00 EUR. 
4. Navrhovatelia zložia sumu vo výške 70 000,00 EUR ako zábezpeku  na účet vyhlasovateľa  

súťaže vedený v Prima banke Slovensko, a. s., pobočka Čadca, č. ú.: 0202719005/5600, 
IBAN:  SK93 5600 0000 0002 0271 9005, BIC:KOMASK2X, VS: 022020, najneskôr do 
termínu a času  predkladania návrhov. Doklad o úhrade zábezpeky je povinnou 
náležitosťou súťažného návrhu. 

5. Neúspešným navrhovateľom bude zábezpeka vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho 
návrhu, najneskôr do 10 dní od doručenia písomného oznámenia výsledku súťaže. 

6. Víťazovi súťaže bude zaplatená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. Nesplatenú časť 
kúpnej ceny (rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou zábezpekou) uhradí 
kupujúci najneskôr pri uzatvorení kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Mesta 
Čadca.   

7. Forma podávania súťažných návrhov je písomná. Súťažné návrhy musia byť vyhotovené 
v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako                           
v slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. 

8. Navrhovateľ môže svoj súťažný návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať len počas lehoty 
stanovenej na predkladanie súťažných návrhov. 

9. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí lehoty stanovenej                              
 na predkladanie súťažných návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním 
stanovenej  lehote. Každá zmena alebo doplnenie súťažného návrhu počas lehoty 
stanovenej na  predkladanie súťažných návrhov musí byť vyhlasovateľovi doručená 
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písomne spôsobom  určeným na predkladanie súťažných návrhov. 

10. Do súťaže nemožno zahrnúť súťažný návrh, ktorý nebude v súlade s podmienkami tejto 
súťaže alebo bol predložený po uplynutí lehoty stanovenej na predkladanie súťažných 
návrhov a nepredchádzala mu výzva vyhlasovateľa. Do súťaže sa taktiež nezahrnú súťažné 
návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bolo vyhlásené exekučné konanie, konkurz, alebo 
počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné 
konanie, bol proti navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu, ako ani  súťažné návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči 
vyhlasovateľovi, a subjekty, ktoré požiadali príslušný súd o ochranu pred veriteľmi.  

11. Navrhovateľ má možnosť nahliadnuť do Znaleckého posudku č. 28/2018 týkajúceho sa 
predmetu súťaže, ktorý sa nachádza na Mestskom úrade Čadca, oddelenie ekonomické a 
správy majetku, II. poschodie, č. dv. 211, a ktorý bude zároveň zverejnený na webovom sídle 
Mesta Čadca.  

12. Na požiadanie navrhovateľa bude vykonaná obhliadka predmetu súťaže v termíne 
dohodnutom s vyhlasovateľom.  

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje v súlade s ust. § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka právo 
odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy, v súlade s ust. § 283 vyhlasovateľ môže súťaž 
kedykoľvek počas jej priebehu zrušiť alebo ju ukončiť ako neúspešnú. Vyhlasovateľ si 
taktiež vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk 
alebo predĺžiť lehotu na upovedomenie navrhovateľov o úspechu, či neúspechu v súťaži. 

14. Zmenu podmienok súťaže vykoná vyhlasovateľ rovnakým spôsobom a prostriedkami ako 
súťaž vyhlásil. Za účelom výberu súťažného návrhu podľa stanovených podmienok tejto 
súťaže zriadi vyhlasovateľ 5-člennú výberovú komisiu. Z vymenovaných členov komisie 
budú dvaja členovia z radov poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca. 

15. Vyhlasovateľ po skončení súťaže bez zbytočného odkladu písomne upovedomí účastníka 
súťaže– navrhovateľa, ktorého návrh bol vybratý, o tom, že jeho návrh prijíma. 

16. Vyhlasovateľ po skončení súťaže bez zbytočného odkladu písomne upovedomí účastníkov  
súťaže – navrhovateľov, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli. 

17. Tieto osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže platia maximálne 6 mesiacov od ich  
schválenia Mestským zastupiteľstvom Mesta Čadca.    

18. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.   

19. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani navrhovateľovi, 
ktorý v  súťaži uspel.   

Čl. II. 

Podmienky predaja 
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1. Navrhovateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy na  
predmet súťaže vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa voči nájomcom bytov v  
obytnom dome súp. č. 1917, správcom bytových priestorov je príspevková organizácia  
DOMBYT Čadca, Športovcov 1941, 022 01 Čadca, IČO: 35 658 312.  

2. Zoznám nájomcov obytného domu súp. č. 1917, Moyzesova ulica v Čadci bude tvoriť 
Prílohu č.  1 ku kúpnej zmluve. 

3. Kúpna cena za predmet súťaže bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Mesta 
Čadca ako predávajúceho, vedený v Prima banke Slovensko, a. s., pobočka Čadca, č. ú.:  
0202719005/5600, IBAN: SK93 5600 0000 0002 0271 9005, BIC:KOMASK2X, VS: 
022020 pri podpise kúpnej zmluvy. Kúpna cena sa považuje za uhradenú v deň pripísania 
kúpnej ceny na účet  Mesta Čadca. 

4. Navrhovateľ súhlasí so zriadením predkupného práva v prospech Mesta Čadca, pričom  
navrhovateľ sa zaväzuje predkupné právo uplatniť za rovnakých podmienok ohľadom 
kúpnej ceny, za akú nadobudne predmet súťaže podľa tejto obchodnej verejnej súťaže. 

5. Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaže do katastra nehnuteľností podá Mesto  
Čadca bezodkladne po úhrade kúpnej ceny za predmet kúpy. 

6. Navrhovateľ sa zaväzuje uhradiť  správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do  
katastra nehnuteľnosti a správny poplatok za vklad predkupného práva do katastra  
nehnuteľnosti. 

  

Čl. III. 

Kritériá hodnotenia súťažných návrhov 

1. Kritériami na hodnotenie  predložených súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna 
cena za predmet súťaže uvedená v návrhu predloženom navrhovateľom v súlade 
s dodržaním ďalších podmienok tejto súťaže. 

2. Predseda výberovej komisie, ktorá zasadne za účelom vyhodnotenia úspechu, či neúspechu 
navrhovateľov najneskôr do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných 
návrhov, pred pristúpením k vyhodnocovaniu úspechu, či neúspechu navrhovateľov 
v súťaži, skontroluje neporušenosť obálok, v ktorých boli súťažné návrhy doručené 
vyhlasovateľovi. Následne do súťaže zahrnie len tie súťažné návrhy, ktoré sú v súlade 
s týmito podmienkami súťaže. Súťažné návrhy, ktoré nebudú v súlade s týmito 
podmienkami súťaže, nebudú zahrnuté do súťaže, nebudú výberovou komisiou 
vyhodnocované. O vyhodnocovaní úspechu, či neúspechu navrhovateľov spíše výberová 
komisia protokol, v ktorom uvedie: 

1. mená a priezviská, adresy navrhovateľov – fyzických osôb a obchodné mená a sídla 
navrhovateľov – právnických osôb, 
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2. ktoré súťažné návrhy boli zahrnuté do súťaže, 

3. ktoré súťažné návrhy do súťaže zahrnuté neboli a z akých dôvodov, 

4. navrhovanú výšku kúpnej ceny, 

5. poradie úspešnosti navrhovateľov. 

Po vyhodnotení predseda výberovej komisie vyhlási poradie úspešnosti navrhovateľov a 
spolu s ostatnými členmi výberovej komisie podpíše protokol. 

3. Navrhovateľ má právo zúčastniť sa zasadnutia výberovej komisie pri otváraní súťažných 
obálok, ako aj osobne skontrolovať neporušiteľnosť obálok, v ktorých boli súťažné návrhy 
doručené vyhlasovateľovi.   

4. Navrhovateľovi, ktorý v súťaži uspel a ktorý vyhlasovateľovi doručil  najvhodnejší súťažný 
návrh, bude priradené poradové číslo 1. V poradí druhému najvhodnejšiemu návrhu sa 
priradí číslo 2. Takto bude postupované aj pri ďalších súťažných návrhoch, ktorým bude 
priradené číslo podľa poradia vhodnosti predloženého návrhu.   

5. V prípade, že navrhovatelia vo svojich návrhoch uviedli rovnakú výšku kúpnej ceny, 
výberová komisia vyberie ako najvhodnejší návrh ten, ktorý bol vyhlasovateľovi doručený 
skôr.   

Čl. IV. 

Podanie súťažného návrhu 

1. Navrhovateľ je povinný doručiť každý súťažný návrh v písomnej podobe spolu s dokladmi, 
ktoré budú súčasťou súťažného návrhu, osobne alebo prostredníctvom pošty alebo iným 
spôsobom, a to v zalepenej obálke, na ktorej uvedie: 

• adresu vyhlasovateľa: Mesto Čadca, Mestský úrad Čadca, Námestie slobody č. 30,                  
022 01 Čadca, 

• text: „NEOTVÁRAŤ“, 

• heslo: „Obchodná verejná súťaž č. 1/2021“, 

• svoju úplnú adresu. 

2. Poverený zamestnanec Mesta Čadca označí doručené obálky so súťažnými návrhmi 
podacím  číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali uzavreté 
a neporušené do  zasadnutia výberovej komisie. O doručení súťažného návrhu vydá 
navrhovateľovi potvrdenie s uvedením presného dátumu a času jeho doručenia. 

3. Povinné náležitosti súťažného návrhu: 
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a) presné označenie navrhovateľa: 

• fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné 
číslo, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, 

• právnická osoba uvedie: obchodné meno, IČO, sídlo, štatutárny orgán, údaje o zápise 
v obchodnom, resp. v inom registri, telefónne číslo, e-mailovú adresu, 

• fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, je povinná predložiť výpis z registra partnerov 
verejného sektora,   

• právnická osoba doloží originál, prípadne overenú fotokópiu aktuálneho výpisu                      
z obchodného registra, resp. z iného registra, nie starší ako 3 mesiace, 

b) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebolo na jeho majetok vyhlásené exekučné konanie, 
konkurz, nebolo proti nemu začaté konkurzné konanie alebo konanie o 
reštrukturalizácii, nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na 
vyhlásenie konkurzu, ani mu nebola poskytnutá ochrana pred veriteľmi.   

c) vyhlásenie navrhovateľa – fyzickej osoby o súhlase so spracovaním osobných údajov                        
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

d) špecifikácia predmetu súťaže – nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom kúpnej zmluvy (jej 
identifikácia), 

e) úplný a jasný súhlas navrhovateľa, že vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa 
predmetu kúpy – v obytnom dome súp. č. 1917, správcom je príspevková organizácia 
DOMBYT Čadca, Športovcov 1941, 022 01 Čadca, IČO: 35 658 312, zoznam nájomcov 
bude tvoriť Prílohu č. 1 kúpnej zmluvy, 

f) súhlas navrhovateľa  so zriadením predkupného práva v prospech Mesta Čadca, pričom 
navrhovateľ sa zaväzuje predkupné právo uplatniť za rovnakých podmienok ohľadom 
kúpnej ceny, za akú nadobudne predmet súťaže podľa tejto obchodnej verejnej súťaže, 

g) nadobúdateľ berie na vedomie, že v obytnom dome sa nachádzajú hlavné uzávery 
vnútorných rozvodov vody, kúrenia a vyústenia komínov 

h) číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej výšky kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 
vyhlásená minimálna výška kúpnej ceny, 

i) záväzok navrhovateľa, že kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy 
bezhotovostným prevodom na účet Mesta Čadca, vedený v Prima banke Slovensko, a. 
s., pobočka Čadca, č. ú.: 0202719005/5600, IBAN: SK93 5600 0000 0002 0271 9005, 
BIC:KOMASK2X, VS: 022020. Kúpna cena sa považuje za uhradenú v deň pripísania 
kúpnej ceny na účet Mesta Čadca. 

j) záväzok navrhovateľa uhradiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu správny poplatok za 
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návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaže do katastra nehnuteľností, 

k) výpis z účtu navrhovateľa o zaplatení zábezpeky na účet Mesta Čadca, vedený v Prima 
banke Slovensko, a. s., pobočka Čadca, č. ú.: 0202719005/5600, IBAN: SK93 5600 
0000 0002 0271 9005, BIC:KOMASK2X, VS: 022020. 

4. Súťažný návrh, ktorý nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, nebude do súťaže 
zahrnutý. 
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Príloha č. 1 

Zoznam nájomcov v bytovom dome súp. č. 1917 

Moyzesova ulica v Čadci 

Vchod Priestor č. Meno nájomcu

A 1917/1701-006 Balážová Mária

B 1917/1701-008  Linhartová Lucia

B 1917/1702-013 Kačiová Anna

B 1917/1702-014 Baláž Silvester

B 1917/1702-016 Baláž Milan

D 1917/1704-028 Koldinská Štefánia

D 1917/1704-029 Balážová Jozefína 

 9



349 

.?,10 7; 185 83314 

567/5 71 

599 
1790 4015 

ott( kcav6i  
600 

ĺJrad geodezie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

Stavba, Súpisn6 bislo 1917 
2ilinský > Čadca > Čadca > k.ú. 6adca 

83419 

,368 370 

Vytlačené z aplikácie MapovY klient ZBGIS. Nepoužiterne na právne tákony. (1/31 

Datum: 14.5.2020 



       

Znalec : Ing. JAn Kandrik Tel. 0903 806 659 
Kukučfnova 710 email: jan.kandrik@gmail.com  
024 01 Kysucké Novd Mesto 

ev. č. znalca : 911 508 

Zadávaten Mesto Čadca 
Mestslcy úrad v Čadci 
Námestie Slobody 30/2 

022 01 Čadca 

Čislo spisu (objednávky): 20180128 zo dŕia 11.04.2018 

   

  

ZNALECICÝ POSUDOK 

  

   

čislo 28/2018 

   

Vo veci: stanovenia všeobecnej hodnoty bytového domu Č. 1917 na Moyzesovej ul. na  parcela Č. 256/1 a parciel Č. 
356/1 a 356/6 pre fičel prevodu vlastnictva. 

 

Počet listov (z toho priloh): 29 ( 15 ) 
Počet odovzdaných vyhotoveni: 3 

   

Kys. Nové Mesto 27.04.2018 

    

       



Znalec: Ing. Ján Kandrik eislo posudku: 28/2018 

I. ÚVODNA ČASŤ  
1. Úloha znalca: 

Stanoviť  vgeobecnú hodnotu bytového domu Č. 1917 s prislugenstvom a pozemlcov - parc. KN Č. 356/1 a 356/6 
v k. ú. Čadca , Moyzesova ulica. 

2. Dátum vyžiadania posudku: 11.04.2018 

3. Dátum, ku ktorimu je vypracovaný posudok (rozhodujiici na zistenie stavebnotechnického stavu): 
23.04.2018 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuternosf alebo stavba ohodnocuje: 27.04.2018 
5. Podklady na vypracovanie posudku: 
5.1 Dodané zadávaterom: 

• Objedndvka posudku Č. 20180128 zo Ma 11.04.2018 
• Potvrdenie o dokončeni a odovzdani domu do uživania , vydanč  Mestom Čadca diia 07.04.2016 
• Projelctová dokumentácia v rozsahu pasport bytového domu 

5.2 Ziskané znalcom: 

• List vlastnictva Č. 3053 vytvorený cez katastrdlny portal dria 23.04.2018 
• List vlastnictva Č. 12780 vytvorený cez katastrálny poral di% 23.04.2018 
• K6pia z katastrálnej mapy vytvorend cez katastrálny portal 23.04.2018 
• Mapa girgich vzťahov 
• Zameranie a zakreslenie skutkového stavu 
• Fotodokumentácia 

6. Poulitý právny predpis: 
• VyhlágIca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č. 492/2004 Z. z. o stanoveni vgeobecnej hodnoty v 

platnom zneni. 

7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra: 
• Zákon Č. 382/2004 Z.z. o malcoch, tlmanfkoch a prekladateroch a o zmene a dopineni nielctorých zdkonov v 

platnom zneni. 
• Vyhldgka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Č. 490/2004 Z.z. lctorou sa vykondva zákon Č. 

382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmanfkoch a prekladateroch a o zmene a dopineni nielctorých zákonov v platnom 
meni. 

• STN 7340 55 - Výpočet obstavančho priestoru pozemných stavebných objektov. 
• Zákon Č. 50/1976 Zb. o územnom pldnovani a stavebnom poriadku, v platnom zneni. 
• Vyhldgka úradu geodčzie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon NR SR o katastri nehnuternosti a o zápise vlastnickych a iných pray k nehnuternostiam (katastralny 
zákon) v platnom zneni. 

• Vyhldgka Federálneho gtatistického úradu Č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a 
stavebných prdc výrobnej povahy. 

• Opatrenie Štatistickčho úradu Slovenskej republiky Č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb. 
• Zákon NR SR Č. 182/1993 Z.z. o vlastnictve bytov a nebytových priestorov v menf neskorgich predpisov. 
• Marian Vyparina a kol. - Metodika výpočtu vgeobecnej hodnoty nehnuternosti a stavieb, Žilinskd univerzita v 

EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 

8. Osobitné požiadavky zadávatera: 
Neboli vznesenč. 

9. Právny (Ikon, na ktorý sa má znalecký posudok použie: 
Prevod vlastnictva 
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rnalec: Ing. Ján Kandrik čislo posudku: 28/2018 

II. POSUDOK 

1 1. VŠEOBECNÉ ĹJDAJE 

a) Výber použitej metifody: 
Pri ohodnoteni boli použité metodické postupy uvedené v prflohe Č. 3 vyhlágky MS SR Č. 492/2004 Z.z. o stanovenf 
vgeobecnej hodnoty majetku v platnom meni. 
Zdôvodnenie výberu použitej met6dy na stanovenie všeobeenej hodnoty: 
Použitd je met6cla polohovej diferencidcie. Použitie kombinovanej met6dy na stanovenie vgeobecnej hodnoty nie je 
mot* pretože stavba nie je schopnd dosahovať  primerany vynos formou prenájmu tak, aby bolo možnd vykonať  
kombindciu. Porovndvacia met6cla stanovenia vgeobecnej hodnoty je vylúčend z dôvodu nedostatku podkladov pre danú 
lokalitu a typ stavby. 
Použité rozpočtové ukazovatele na stanovenie východiskovej hodnoty stavieb: 
Použitd sú rozpočtové ukazovatele publikovand v Metodike vypočtu vgeobecnej hodnoty nehnuternosti a stavieb (ISBN 
80-7100-827-3). Koeficient cenovej úrovne je podfa poslednych známych štatistickych údajov vydanych ŠU SR 
platnych pre 4. gtvrťrok 2017. 

b) Vlastnicke a evidenčné fidaje: 
Nehnutel'nosti sú v katastri nehnutel'nosti evidované na liste vlastnictva : 

b.1) LV Č. 12780 k.ú. Čadca 

A) Majetková podstata : 
Stavby 
Bytový dom č.s. 1917 na parcele Č. 356/1 

Ostatné nehnuternosti na LV Č. 12780 sa nehodnotia 

B) Vlastnici 

1 Mesto Čadca, Mestslcy úrad Čadca, Ndmestie Slobody 30, 022 01 Čadca, SR 
IČO : 00313971 spoluvlastnicky podiel 1/1 

2 DOMBYT Čadca, prispevkovd organizácia Mesta Čadca, U Kyska 751, 022 01 Čadca, SR - sprdvca 

C) Ťarchy : Nelmuternosť  bytovy dom č.s. 1917 bez ťarchy. 

Iné : 
1 Z 1113/2017 : Žiadosť  o presun zdpisu sprdvcu - 862/2017 
2 K vlastnikovi 6.1 je pod por.č. 2 sprava na vgetky nehnuternosti tohoto listu vlastnictva 

b.2) LV Č. 3053 - čiastočný v k.ú. Čadca 
V popisnych udajoch katastra sú nehnuternosti evidovand nasledovne 

A. Majetková podstata: 
Parcely registra "C" evidovand na katastrálnej mape 

parcela Č. 356/1 zastavand plochy a nddvoria o vymere 2100 m2  
parcela Č. 2356/6 zastavand plochy a nddvoria o vymere 303 m2  

B. Vlastnici a 1116 právne osoby : 
1 Mesto Čadca, Mestský úrad Čadca, Námestie Slobody 30, PSČ  022 01, SR 
IČO : 00313971 Spoluvlastnicicy podiel 1/1 

C. Ťarchy: 
parcelu Č. 356/6 - 
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ec: 1n Jan Kandrik čislo osudku: 28/2018 

1 Právo vecneho bremena v prospech vlsatnikov pozemkov p. KN Č. 356/3, 6.356/4 a 6.356/5 - Ing. Dugana Halugku, 
Ing. Mariana Franeka, Ing. Jozefa Krdfa, spočívajúce v práve zastaviť  od. 2. nadzemného podlažia pozemok KN 
6.356/6 podl'a zmluvy Č. V 2620/2005 zo dha 16.1.2006 - 75/2006. 

bié &IRO : vid'. LV 

Ĺ• Jdaje o obhliadke predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojena s miestnym getrenfm vykonand dria 23.04.2018 za účasti objednávatel'a 
Zameranie vykonane dŕia 23.04.2018 
FotodokumentAcia vyhotovend dha 23.04.2018 

Technická dokumentácia: 
Zadávaterom poskytnutO projektová dokumentácia stavby - pasport bytu bola porovnanA so skutočnym stavom. 
Skutkovy stay bol prevereny meranfm a tares tvori prilohu znaleckého posudku. 

e) tdaje katastra nehnuternostf: 
PosIcytnutd, pripadne znalcom ziskand údaje z katastra nehnutel'nostf boli porovnane so skutočnym stavom. Neboli 
zistene rozdiely v popisnych a geodetickych ficlajoch katastra. 

f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
Stavby: 
Obytný dom č.s. 1917 na parc. KN Č. 3564 
Parcely KN Č. 356/1 a 356/6 

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: 
Na liste vlastnictva Č. 12780 sa hodnoti iba bytovy dom 6. 1917 ostatne nehnutel'nosti z tohto listu vlastnictva sa 
nehodnotia. 

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 

2.1 BYTOVÉ A NEBYTOVE BUDOVY (HALY) 

2.1.1 Obytný dom č  1917 

POPIS STAVBY 

Bytovy dom Č. 1917 bol postaveny v roku 1962 z tradičných stavebnych materidlov. Dom je trojpodlažny s 
jedným podzemnym a dvoma nadzemnymi podlažiami. Dom je postavený ako radový obytny dom bez postavanej 
vybavenosti. Objekt má gtyri vchody zo strany Moyzesovej ulic. 
✓ dome je celkom 31 bytov - v suteréne je 7 jednoizbovych, na prizemf je 8 jednoizbovych a 4 trojizbove byty, na 
poschodf je 12 dvojizbovych bytov. V troch vchodoch je 8 bytov, vo vchode Č. 2 je 7 bytov ked' je v suteréne iba 1 byt a 
spoločne priestory - sugiareh a práčovha. Okrem týchto spoločných priestorov sú v suteréne miestnosti skladov a pivnic 
pre jednotlive byty. 

Dom je osadeny v priememej hibke od 1,00 do 2,00 m pod úroveh terénu bez zvislej izolacie. Murivo nadzemnych 
podlaži je hr. 37,5 cm, vgetky stropy sú železobetónove doskove. Stavba je zastregena sedlovou strechou s drevenym 
vamicovym krovom s ležatou stolicou s osadenin stfpov do stredovej "bačkory". Kratina je z pozinkovančho plechu 
ktory je značne zkorodovany. V zlom stave sú i komíny nad úrovhou strechy, vačgina sa rozpaddva. 
Podlahy v obytnych miesmostiach sú z vlysiek, vAčgina bez fidržby. V kuperniach a vo WC sú plivodnd potery na 
Ictorych vaninou chyba PVC podlahovina. Jadro bytu je p6vodne so značne pogkodenymi alebo chybajúcimi 
zariad'ovacimi predmetmi, čo súvisi so skladbou ndjomnfkov domu. V kuchyniach sú pôvodné linky ktoré sú v 
dezoldtnom stave alebo chýbajú. 
Dom je napojeny na vodovod, kanalizacia je v zlom stave a často mimo prevádzky a je nutné jej pretláčanie. Dom nie je 
napojeny na diallové UK, vylcurovanie jednotlivých bytov je riegene lokálnym vykurovanim na tuhé palivo alebo el. 
ohrievačmi. 
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Repr 
Podlažie Čislo Výpočet ZP ZP Itn2] Výpočet výšky (h) h[m] 

Podzemne 1 69,7*11,2 780,64 3 3 

Nadzemné 1 69,7*11,2 780,64 Repr. 3,1 3,1 

Nadzemne 2 69,7*11,2 780,64 Repr. 3,1 3,1 

Priemerná zastavaná plocha: (780,64 + 780,64) / 2 = 780,64 m2  
Priemerná výška podlaži: (780,64 * 3 + 780,64 * 3,1 + 780,64 * 3,1) / (780,64 + 780,64 + 

Cenový podiel 
RU cp, 

Čislo Názov 

  

Znalec: Ing. Ján Kandrik čislo posudku: 28/2018 

Okna sú dreven6 zdvojend, v niektorých bytoch si najomnici vymenili drevené okná za plastové ( 4 byty ). Dyer 
sú dreven6 s p6vodnými ocerovými zárubňami, v mnohých pripadoch vnútornd dvere chýbajú, ostatné sú v zlom stave. 
Dom potrebuje celkovú zásadnú opravu a modernizáciu. 

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: domy obytne typove 1-4 podlalne, bez občianskeho vybavenia 
KS: 1122 Trojbytove a viacbytove budovy 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 

Výpočet 
Obstavaný priestor 

im3i 
Ziklady 
69,7*11,2*0,4 

Spodná stavba 
69,7*11,2*3 

Vrchná stavba 
69,7*11,2*6,20 

Zastrešenie 

312,26 

2341,92 

4 839,97 

1 658,86 69,7*11,2*4,25*0,5 

Obstavaný priestor stavby celkom 9 153,01 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNĹJ JEDNOTKU 

Rozpočtový ukazovatel': 
Koeficient konštrukcie:  

RU = 1 525 / 30,1260 = 50,62 €/m3  
kK  = 0,939 (murovaná z tehdl, tvárnic, blokov) 

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu 

780,64) = 3,07 m 

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: kzp = 0,92 + (24 / 780,64) = 0,9507 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaži objektu: kvp = 0,30 + (2,10 / 3,07) = 0,9840 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 

Koef. štand. 
ks, 

Uprava 
podielu C j  * 

ksi  

Cenový podiel 
hodnotenej 
stavb % 

Konštrukcie podl'a RU 

1 Základy vrát. zemných prác 5,00 1,00 5,00 6,68 

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 24,06 
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Inalec: Ink. Ján Kandrik aslo posudku: 28/2018 

Stropy 8,00 1,00 8,00 10,70 

Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 6,68 

Krytina strechy 2,00 0,80 1,60 2,14 

Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,34 

Opravy vnútorných povrchov 6,00 0,80 4,80 6,42 

Opravy vonkajšich povrchov 3,00 1,00 3,00 4,01 

Vmhorne keramicke obklady 1,00 0,00 0,00 0,00 

Schody 3,00 1,00 3,00 4,01 

!II 1 Dvere 3,00 0,60 1,80 2,41 
f12 Vráta 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Okná 5,00 0,80 4,00 5,35 

14 Povrchy podláh 3,00 0,60 1,80 2,41 

15 Vykurovanie 5,00 0,00 0,00 0,00 

16 Elektroinštalácia 5,00 1,00 5,00 6,68 

17 Bleskozvod 1,00 1,00 1,00 1,34 

18 Vnútorný vodovod 3,00 1,00 3,00 4,01 

19 Vnútorná kanalizácia 3,00 0,80 2,40 3,21 

20 Vnútorný plynovod 1,00 0,00 0,00 0,00 

2 Ohrev teplej vody 2,00 0,00 0,00 0,00 

?-2  Vybavenie kuchýň  2,00 0,70 1,40 1,87 

23 Hygienicke zariadenia a WC 4,00 0,50 2,00 2,67 

24 Výt'ahy 1,00 0,00 0,00 0,00 

25 Ostatné 6,00 0,00 0,00 0,00 

26 Prefabrikovane jadrá 4,00 0,75 3,00 4,01 

Spolu  100,00 74,80 100,00 

Koeficient vplyvu vybavenosti: 
Koeficient vyjadrujtíci vývoj cien: 
Koeficient vyjadrujfici tizemný vplyv: 
Východisková hodnota na MJ: 

kv  = 74,80 / 100 = 0,7480 

kcu = 2,404 
km  = 1,00 
VH = RU * kcu * kv * kzp * kvp * kK  * km [€/m31 
VH = 50,62 E/m3 * 2,404 * 0,7480 * 0,9507 * 0,9840 * 0,939 * 1,00 
VH = 79,9581 E/m3  

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovenim životnosti odborným odhadom 

Názov 
Začiatok 
uživania 

V [rok] T [rok] Z [rok] 0 [%] TS [%] 

Obytný dom č  1917 1962 56 44 100 56,00 44,00 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet  Hod nota [E] 

Východisková hodnota 79,9581 E/m3  * 9153,01 m' 731 857,29 

Technická hodnota 44,00 % z 731 857,29 E 322 017,21 
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ec: In'. Ján Kandrik aslo osudku: 28/2018 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 
Trieda Výpočet Hodnota  

I. trieda 

II. trieda 

III. trieda 

IV. trieda 

V. trieda 

III. trieda + 200 % = (0,350 + 0,700) 

Aritmeticky priemer I. a HI. triedy 

Priememy koeficient 

Aritmeticky priemer V. a III. triedy 

III. trieda- 90% = (0,350 - 0,315) 

1,050 

0,700 

0,350 

0,193 

0,035 

Trh s nehnutel'nosrami 
dopyt v porovnani s ponukou je v rovnováhe 

Poloha nehnutel'nosti v danej obci - vzfah k centru 
obce 

obchodné centrd Wayne ulice a vybrand sidliská 

3 Súčasný technický stay nehnutel'nosti 
nehnuternosť  vyžaduje okamžitú rozsiahlu opravu, 
rekonštrukciu 

4 Prevladajfica zástavba v okoli nehnutel'nosti 
objekty administrativnej, občianskej vybavenosti a služieb, 
bez zázemia, parkov s obmedzenym prfstupom a pod. 

1 

2 

111. 0,350 13 4,55 

I. 1,050 30 31,50 

V. 0,035 8 0,28 

0,700 7 4,90 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY 

a) Analýza polohy nehnutel'nosti: 
Hodnotené nehnuternosti sa nachddzajd v užšom centre okresného mesta Čadca na Moyzesovej ulici spdjajiicej ulicu 
Slobody s Mdjovou ulicou. 
V lokalite sú budovand typovd bytové domy z tradičnych stavebných materidlov a radové domy, nachddza sa tu sieť  
olbchodov rôzneho druhu a supermarket TERNO. V lokalite je kompletnd infraštrulctúra a potrebna sieť  služieb. 
Vzdialenosť  miesta od centra mesta je menej ako 5 min. pešo. 

b) Analýza využitia nehnutenosti : 
Nehnuternosť  je využitá na projektovany fičel ako bytovy dom. Objelct je bez pravidelnej ddržby v zlom techniockom 
stave. V dome v súčasnosti byva viac problematicicych najomnikov. 

c) Analýza pripadných rizik spojených s využivanim nehnutel'nosti, najmä závady viazmice na 
nehnutenosti a práva spojené s nehnuternoseou : 
V obytnom dome byva niekollo neprispôsobivých nAjomnikov čo vydstilo do problémov s platenim za dodávky energii 
to a do odpojenia niektorych bytov od ich doddvIcy. 

3.1 STAVBY 

3.1.1 METODA POLOHOVEJ DIFERENCIACIE 

3.1.1.1 STAVBY NA BÝVANIE 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,35 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:  

Popis/Zdiivodnenie 
Váha 

VI  
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Príslušenstvo nehnutel'nosti 
znižujilce cenu nehnutel'nosti - nevhodné prislušenstvo 
(chlievy, maštale a pod.) IV. 0,193 6 1,16 

Typ nehnutel'nosti 
priemerny - dom v radovej zástavbe, átriový dom - s 
predzáhradkou, dvorom a záhradou, s dobrym dispozičnym 
riešenim. 

III. 0,350 10 3,50 

Pracovné možnosti obyvatestva - miera 
nezamestnanosti 

obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosf 
do 15 % 

III. 0,350 9 3,15 

Skladba obyvaterstva v mieste stavby 
konfliktné skupiny v bezprostrednom okolí V. 0,035 6 0,21 

Orientácia nehnutel'nosti k svetovým stranám 
orientácia hlavných miestnosti čiastočne vhodná a 
čiastočne nevhodná 

III. 0,350 5 1,75 

Konfigurácia terenu 
rovinaty, alebo mierne svahovity pozemok o sklone do 5% 1. 1,050 6 6,30 

Pripravenose inžinierskych sietí v blízkosti stavby 
elektrická pripojka, vodovod, pripojka plynu, kanalizácia, 
telefón, spoločná anténa 

11. 0,700 7 4,90 

Doprava v okolí nehnutel'nosti 
železnica, autobus a miestna doprava II. 0,700 7 4,90 

Občianska vybavenost' (tirady, školy, zdray., 
obchody, služby, kultúra) 

okresny úrad, banka, síid, datiový úrad, stredná škola, 
poliklinika, kultikne zariadenia, kompletná sief obchodov a 
základné služby 

II. 0,700 10 7,00 

Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby 
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m IV. 0,193 8 1,54 

Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí 
stavby 

zvyšená hlučnosf a prašnosf od intenzívnej dopravy III. 0,350 9 3,15 

Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv 
na nehnut. 

bez zmeny III. 0,350 8 2,80 

Možnosti d'alšieho rozšírenia 
žiadna možnosf rozširenia V. 0,035 7 0,25 

Dosahovanie výnosu z nehnutel'nosti 
nehnutenosti len čiastočne využiterné na prenájom IV.  0,193 4 0,77 

Názor znalca 
vdmi problematická nehnuternosf V.  0,035 20 0,70 

Spolu  180 83,31 

VŠEOBECNik HODNOTA STAVIEB 

  

Názov Výpočet Hodnota 

    

  

Koeficient polohovej diferenciácie k 0  = 83,31/ 180 0,463 

Všeobecná hodnota V'S Hs  = TH * kpD  = 322 017,21 E * 0,463 149 093,97 
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zastavane plochy a nádvoria 

zastavane plochy a nádvoria 

2100 2100,00 1/1 2100,00 

33 33,00 1/1 33,00 

2 133,00 

356 1 

,35616 

Spolu 
mera 

5. centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvaterov, obytné časti miest nad 50 
000 obyvaterov a ich rýchlo dostupné predmestia, prednostn6 oblasti 
vilových alebo rodinných domov v centre I mimo centra mesta, oblasti 
relcreačných domčekov v dôležitých centrdch turistického ruchu, 
priemyslové a pornohospodárske oblasti miest nad 50 000 obyvaterov 
3. rodinne domy so §tandardným vybavenim, bežne bytove domy, bytove 
domy s nebytovými priestormi, nebytove stavby pre priemysel s bežným 
technickým vybavenfm 
5. pozemky na obchodných uliciach miest do 100 000 obyvatel'ov, v 
ndkupných centrdch vanich predmesti, intenzívny pai ruch, centrum 
hromadnej dopravy 

2. obchodnd poloha a byty 

4. vermi dobrá vybavenosť  (vačgia ako v bode 3) 

2. pozemky určene ázemným pldnom na vynie využitie, než na ake slažia v 
súčasnosti (naprfklad nezastavand stavebne pozemlcy, zmena funkcie zány 
sidla a pod.) 

1. nevyskytuje sa 

1,25 

1,00 

1,05 

1,40 

1.40 

3.00 

1,00 

ks  
koeficient v§eobecnej 

situdcie 

kv 
koeficient intenzity 

vyulitia 

koeficient dopravných 
vzťahov 

Icp 
koeficient obchodnej a 
priemyselnej polohy 

k1  
koeficient technickej 

infra§truktúry pozemku 
kz 

koeficient povygujácich 
faktorov 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 

: In Jan Kandrik eislo osudku: 28/2018 

12 POZEMKY 

Jai METODA POLOHOVEJ DIFERENCIACIE 

*1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIACIOU 

Parcely podl'a stípisu 

1POPIS 

Parcely situovane na Moyzesovej ulici v užtom centre okresneho mesta Čadca. . Parcela Č. 356/1 je čiastočne 
zestavand bytovým domom Č. 1917 a parcela Č. 356/6 je pristupovd komunikácia prfstupová cestu k parcela Č. 356/1 do 

za obytný dom zo Štarovej ulice. 

Pa rcela Druh pozemku Vzorec 
Spolu 

vymera 
im21  

Podiel 
Výmera 

[m2]  

Obec: 
Východisková hodnota: 

Čadca 
VHmj  = 9,96 €/m2  

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 

  

Strana 9 



1,40 3,00 * 1,05 * 1,40 kpD= 1,25 1,00 
1,00 
V Š Hui  = VHmj  * kno = 9,96 Elm 7,7175 

VŠI-Ipoz  = M * VŠHMJ = 2 133,00 m2 * 76,87 
€/m2  

lu 

EOBECNA HODNOTA POZEMKU 

Názov 

ficient polohovej diferenciácie 

otková hodnota pozemku 

becná hodnota pozemku 

Výpočet liodnota  

7,7175 

76,87 E/m2  

163 963,71 E 

ODNOTENIE PO PARCELACH 

Názov  

la č. 356/1 

la Č. 356/6 

Všeobecná hodnota 
pozemku v celosti 1E] 

161 427,00 

2 536,71  

163 963,71 

Znalec: Ing. Ján Kandrik elslo posudku: 28/2018 
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V -  Ink. Ján Kandrik čislo posudku: 28/2018 

M. ZAVER 

1. ZAKLADNÉ ĹJDAJE 

1.111111k stavby: 

Názov JKSO OP (m3) ZP (m2) Počet podlaži  
l tri dom č. 1917 ab. 8031 9153,01 780,64 3 

"kw  
Pezemky: 

Druh pozemku tislo parcely Výmera (m2) 
ly podl'a silpisu 356/1 2 100,00 
ly podra sUpisu 356/6 33,00 

2. VŠEOBECNA HODNOTA 

Rekapitulácia: 
Skavby: 
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou: 149 093,97 E 
Ako vhodná met6cla na stanovenie VŠH stavieb bola polditá met6da polohovej diferenciácie 

rozemky: 
Všeobecná hodnota met6dou polohovej diferenciácie: 163 963,71 E 
Ako vhodná met6cla na stanovenie VŠH pozemkov bola použita met6cla polohovej diferenciácie 

3. REKAPITULACIA VŠEOBECNEJ HODNOTY 

Názov Všeobecná hodnota 1E] 
Stavby 
Obytný dom č  1917 149 093,97 
Pozemky 

Parcely podra súpisu - parc. Č. 356/1 (2 100 m2) 161 427,00 
Parcely podl'a sUpisu - parc. Č. 356/6 (33 m2) 2 536,71 

'Spolu pozemky (2 133,00 m2) 163 963,71 
Spolu VŠH 313 057,68 

Zaokrtihlená VŠH spolu 313 000,00 

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu: 313 000,00 
Slovom: Tristotrinásftisic Eur 
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t-- 
Znalec: Ing. Ján Kandrik 

4. NI I MORIADNE RIZIKA 

dislo_posudku: 28/2018 

• ko sOvisiace s nehnuternosťou savisí so zlý technickým stavom objelctu a s konfliktnými najomnfkmi v dome. 

V K's. Novom Meste dŕia 27.4.2018 Ing. Ján andrik 
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: mg. Ain Kandrik aslo posudku: 28/2018 

PRiLOHY 

Objednávka posudlcu Č. 20180128 zo chia 11.04.2018 
2. List vlastnictva Č. 3053 -čiastočný k.ú. Čadca vytvorený cez katastrdlny portál dňa 24.04.2018 
3. list vlastnictva Č. 12780 zo dňa 24.04.2018 vytvorený cez katastrálny portál 

Kópia z vektorovej katastrdlnej mapy k.ú. Čadca vytvorend cez katastrdlny portál dňa 24.04.2018 
• Mapa nr§ich vzťahov 
▪ Potvrdenie o dokončenf a odovzdani domu do uživania vydane 07.04.2016 Mú Čadca 
7_ Schématický p6dorys domu 
• P6dorys podzemneho podlažia - 1.PP. vchod AB 
• P6dorys podzemneho podlažia - 1.PP vchod CD 

P6dorys prizemia ( 1. NP) - vchod AB 
P6dorys prizemia ( 1. NP) - vchod CD 
P6dorys 1. poschodia ( 2.N.P. ) - vchod AB 

11 P6dorys 1. poschodia ( 2.NP ) - vchod CD 
It Rez priečny 
15. Fotodokumentacia 

Strana 13 



ObjednAvka 6. 20180 

Nimestie slobody 30/2 

022 01 Cadca 

Kukučinova 710 

024 01 Kysuckč  No Mesto 
ICO. 1416-1477 IC; DPH 

Dodavater Ing, Ján Kandrik STAVPRO3  

Ponuka zo č sIo  

ybavoje Mgr. Mena Suchankova 

Telefón: 041/430 22 73 Fax-  041/430 22 18 

E-mail: alena.suchankova@mestocadca.sk  

Datum vystavenia. 11.04.2018 Datum dodania; 

Spbso0 dopravy: 

Măerto u 

74 

platby: Bezhotovostna platba 

6111v: Prima banka Slovensko, a.s.litta 

ačIu.  020271000515600 

objedniwky: 

,asame si u Vas vyhotovenie znaleckčho posudku na stanovenie vteobecnej hodnoty bytoyčho dornu sap. č. 1917 na 
u p č  CKN 356/I a pozemkov p e, CKW 356/1. 356/6 vk,ú. Cadca - pre tide! prevodu 

Mnotstvo MJ Jedn. cana [C] Spolu [IQ 

250.0000 250.00 

Spolu s DPH 250.00 

.?=iESTSKY CU1D 

Han Guru 

tirimitor 

Witzo 



Čadca 
Cbec ČADCA 

aine územie: Čadca  

Cirad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝ PIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTI 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Datum vyhotovenia 24.04.2018 
Čas vyhotovenia: 14:39:12 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNiCTVA č. 3053 
VAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidovand na katastrálnej mape 

t -J7e čislo Výmera v m2 Druh pozemku 

ry 

Spôsob využ. p. Umiest pozemku Právny vztah Druh ch.n. 

1 2100 Zastavand plochy a 15 1 
nádvoha 

vzt'ah k stavbe evidovanej na pozemku 356/ 1 je evidovaný na liste vlastnictva čislo 12780. 

avada- 
Siolsob vrdivania pozemku: 

15- Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným čfslom 
,-inanstnenie pozemku: 

- Pozemokje umiestnený v zastavanom územf oboe 
:arcely nevyžiadané 

3 VLASTNICI A IN8 OPRAVNEN8 OSOBY 

sic Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čŕslo (IČO) a Spoluvlasinicky pod/el 
miesto trvalého pobytu (sidlo) vlastnika 

r - právneho vztahu: Vlastnik 

1 Mesto Čadca, Mestský ijrad Čadca, Námestie Slobody 30, Čadca, PSČ  
022 01, SR 

: 
a mka 

a mka 

E
nadobudnutia 
nadobudnutia 
nadobudnutia 
nadobudnutla 
nadobudnutia 
nadobudnutia 
nadobudnutia 
nadobudnutia 
nadobudnutia 

II nadobudnutia 
lid nadobudnutia 
Ild nadobudnutia 
Ili nadobudnutia 
Ilall nadobudnutia 
hi nadobudnutia 
111 nadobudnutia 
hd nadobudnutia 
111 nadobudnutia 
id nadobudnutia 
hi nadobudnutia 
i nadobudnutia 

1 / 1 

Návrh podaný na OS Čadca o určenie vlastnického práva a vydanie predbežného 
opatrenia č.11C/71/2012 (na KN 1776/1) -97912012 
Ku parcele CKN 108/9 do§lo k naruteniu hodnovernosti podia § 39 ods.2 zak. Č. 162/1995 
Z.z., z dčivodu , le uvedená parcela je totožná s parcelou CKN 108/6 vedenou na LV 12906 
- 413/2014 
'DoLlo k naru§eniu hodnovemosti 6dajov katastra, podia § 39 ods. 2 zákona NR SR Č. 
162/1995 Z.z. v platnom zneni (katastrálny zákon), na parcele CKN č. 15301/6 z d6vodu, že 
uvedená parcela je v časti totožná s parcelou CKN Č. 15301/11 vedenou na LV č. 10713 a 
na parcele CKN Č. 15303/3 z d6vodu, že uvedená parcela je v časti totožná s parcelou CKN 
Č. 15303/5 vedenou na LV č. 10713 - 2099/2014 
žIADOSŤ  o ZAPIS BUDOVY NA LV-605/99 
Delimitačny protokol Z 1061/93-588/93 
KOPNA ZMLUVA č.4K 715200 - V 108/02 Z 26.8.,2002 - 1235/02 
R 155/2005 - 268/2005 
žladost o zap's GP a budovy- 458/2005 
K6pna zmluva Č. V 1677/2005 zo dňa 14.7.2005- 778/2005 
K6pna zmluva Č. V 2073/2005 zo dňa 3.10.2005- 1051/2005 
K6pna zmluva č. V 2072/2005 zo dňa 3.10.2005- 1052/2005 
K6pna zmluva Č. V 2069/2005 zo dňa 3.10.2005- 1053/2005 
žiadost' o zápis na LV - 1055/2005 
K6pna zmluva č. V 167/2006 zo dňa 8.3.2006- 389/2006 
Žiadost' o zápis budovy- 460/2006 
žiadost' o zápis GP 1.80/2005 - 617/06 
Darovacia zmluva Č. V 323/2006 zo dňa 27.4.2006- 632/2006 
X -105/06- 633/2006 
žiadost' o zápis GP č. 6/2006- 843/2006 
Zamenná zmluva Č. V 920/2006 zo dňa 12.7.2006- 1045/2006 
Kiípna zmluva č. V 2292/2006 zo dňa 2.10.2006- 1408/2006 
K6pna zmluva Č. V 2541/2005 zo dňa 20.10.2006- 1537/2006 
R -418/04- 1675/2006 
Návrh na zápis stavby - 1677/2006 

ativny výpis 1/9 Údaje platné k: 23.04.2018 18:00 



Por. čislo Priervisko, meno (nazov), rodne priezvisko, datum narodenia, rodne ask) (1'60) a Spoluvlastn1cky pod/el 
miesto trvaleho pobytu (sidlo) vlastnika 

169: 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia  

žiadost' o zápis GP -1885/06 
žiadost' o zápis GP -1887106 
Žiadost' o zápis GP - 252/2007 
Zámenná zmluva Z. V 27/2007 zo dňa 19.2.2007- 333/2007 
Zámenná zmluva Č. V 2290/2006 zo dňa 13.3.2007- 514/2007 
žiadost o zápis pozemku na LV - 699/07 
Ktípna zmluva č. V 2292/2006 zo dňa 2.10.2006- 1408/2006 
Ktjpna zmluva č.V 980/2007 zo dňa 21.5.2007 - 867/2007 
X- 209/07- 1075/2007 
X- 269/07- 1344/2007 
Žiadost' o zip's pozemkov na LV zo dňa 10. 5. 2007- 1704/07 
Návrh na zápis G.P. č.70/06 na CKN 3355/1 zo dňa 13.8.2007 - 2048/07 
X-42/2008- 204/2008 
Návrh na záois GP- 205/2008 
X-123/08 - 484/2008 
Obvodný pozemkový úrad v čadci, č.: ObPĺf-2007/00851-005/04, rozhodnutie o zmene 
druhu pozemku.č.GP.39/07 - 508/08 
Zámenná zmluva Č. V 857/08 zo Oa 25.4.2008 - 794/08 
Ktipna zmluva Č. V 1165/2008 zo dňa 5.5.2008- 831/2008 
Návrh na zápis GP- 60/2008 
Rozhodnutie ObP0-2008/00296-002/04- 1129/2008 
Rozhodnutie PPLH, č.j.: ObPĺl - 2008/00123-003/040 trvalom vynatf parciel Č. R 132/08 zo 
cilia 28.5.2008 - 1241/2008 
Rozhodnutie X- 271/2008 zo dňa 83.2008- 1408/2008 
Ktípna zmluva č. V 2790/2008 zo dňa 24.9.2008- 1658/2008 
Ktípna zmluva Č. V 2836/08 zo dňa 7.10.2008 - 1759/08 
Kapna zmluva Č. 3182/08 ( na CKN 120/2 ) zo dňa 24.10.2008 - 1869/08 
Ktípna zmluva Č. V 3180/08 ( CKN 120/2)20 dňa 24.10.2008 - 1870/08 
Kijpna zmluva č. V 3179/08 ( CKN 109/4) zo dňa 24.10.2008 - 1874/08 
Ktipna zmluva Z. V 3177/08 ( CKN 109/4) zo dňa 24.10.2008 - 1875/08 
Zámenná zmluva 6. V 3304/2008 zo dňa 4.11.2008-1944/2008 
KCipna zmluva Č. V 3315/08 zo Oa 10.11.2008 ( na CKN 14285) - 1998/08 
žiadost' o zápis geometrického plánu Z. 82/2008- 2197/2008 
Rozhodnutie o vyvlastnenf Č. 2008/3402/1197/To- 2222/2008 
Kúpna zmluva Č. V 3175/2008 zo dňa 10.12.2008- 2223/2008 
Zámenná zmluva Č. V 3186/200820 dňa 12.12.2008- 2224/2008 
Kítpna zmluva a. V 3176/200820 dňa 10.12.2008- 2225/2008 
Kdpna zmluva Č. V 3178/200820 dňa 24.10.2008-1872/2008 
Kúpna zmluva č.V 2794/2008 zo dňa 14.10.2008- 1871/2008 
žiadost' o zápis na LV - 2244/2008 
žiadost' o zápis GP 
Rozhodnutie o vyňatf Č. ObP0-2007/00851-005/04- 2245/2008 
Ktípna zmluva Č. V 4042/2008 zo dňa 7.1.2009- 14/2009 
Rozhonutie X 271c/2008 zo dňa 7.1.2009( CKN 3099/15) - 55/09 
Žiadost' o zápis parciel na LV- 181/2009 
Zápis G.P., R - 59/0920 cilia 19.2.2009 ( CKN 3304/2,5) - 306/09 
žiadost' o zápis geometrického plánu Č. 53/2008- 568/2009 
žiadost' o zápis pozemku do C-KN- 608/2009 
Ktípna zmluva č. V 1222/2009 zo dňa 19.6.2009- 929/2009 
Ktipna zmluva Č. V 1276/2009 zo dňa 23.6.2009- 956/2009 
žiadost' o zápis GP č. 29/2009- 965/2009 
Návrh na zápis GP č. 5/2009- 1149/2009 
Žiadost' o zápis domu stmítku a GP a. 94/2008 - 1207/09 
Dohoda o zru§ení ktlpnej zmluvy Z. V 1971/200920 dňa 7.9.2009 ( č. V 2415/20052 
10.10.2005) - 1375/2009 
Rozhodnutie č.j.X- 768/200920 dňa 24.11.2009- 1823/2009 
žiadost' o zápis geometrického plánu č.52/2009 -183112009 
Zámenná zmluva č.V 2830/09 zo dňa 25.11.2009 - 1837/2009 
Žiadost' o zápis GP- 1940/2009 
Návrh na zápis GP- 1941/2009 
Žiadost' o zápis GP - 1043/2001 
žiadost' o zápis geometrického plánu č. 57/2009 - 320/2010 

Informativny výpis 2/9 ĺiclaje platné k: 23.04.2018 18:00 



brad geodezie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

ViTIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTi 
čadca 

-.7ec ČADCA 
kemie: čadca 

Vytvorene cez katastrálny portal 

Datum vyhotovenia 24.04.2018 
Čas vyhotovenia: 14:35:46  

ČIASTONÝ Vi/PIS Z LISTU VLASTNICTVA 6. 3053 
A AlAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidovand na katastrálnej mape 

slo Výmera v m2 Druh pozemku Sptisob využ. p. Limiest. pozemku Právny vzrah Druh ch.n. 

33 Zastavane plochy a 18 1 
nadvoria 

vyulIvania pozemku: 
111- Pozemok, na ktorom je dvor 

ie pozemku: 
- Pozemok je umiestnený v zastavanom Lizerni obce 

parcely nevyžiadane 

VLASTNICI A INÉ OPIRAVNEAI OSOBY 

s Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, datum narodenia, rodné čislo (IČ0) a Spoluvlastnicky podiel 
miesto trvaleho pobytu (skilo) vlastnika 

zrávneho vztahu: Vlastník 

1 Mesto čadca, Mestsky úrad čadca, Namestie Slobody 30, čadca, PS6 1 /1 
022 01, SR 

f•O : 

Návrh podany na OS čadca o určenie vlastnického prava a vydanie predbežneho 
opatrenia č.11C/71/2012 (na KN 1776/1) - 979/2012 
Ku parcele CKN 108/9 došlo k narušeniu hodnovernosti podia § 39 ods.2 zák. č. 162/1995 
Z.z., z cleivodu , že uvedená parcela je totožná s parcelou CKN 108/6 vedenou na LV 12906 
-413/2014 
'Došlo k narušeniu hodnovernosti tídajov katastra, podia § 39 ods. 2 zakona NR SR Č. 
162/1995 Z.z. v platnom znení (katastrálny zákon), na parcele CKN Č. 15301/62 dčarodu, že 
uvedena parcela je v časti totožná s parcelou CKN č. 15301/11 vedenou na LV Č. 10713 a 
na parcele CKN 6. 15303/3 z cl6vodu, 2e uvedena parcela je v časti totožná s parcelou CKN 
č. 15303/5 vedenou na LV Č. 10713' - 2099/2014 

- adobudnutia žIADOSŤ  0 ZAPIS BUDOVY NA LV-605/99 
nadobudnutia Delimitačný protokol Z 1061/93-588/93 
nadobudnutia KOPNA ZMLUVA č.4K 715200- V 108/02 Z 26.8.,2002 - 1235/02 
nadobudnutia R 155/2005 - 268/2005 
nadobudnutia Žiadost' o zápis GP a budovy- 458/2005 
nadobudnutia Ktípna zmluva č. V 1677/2005 zo dňa 14.7.2005- 778/2005 
nadobudnutia Ktípna zmluva Č. V 2073/2005 zo dňa 3.10.2005- 1051/2005 
nadobudnutia Ktípna zmluva č. V 20721200520 dňa 3.10.2005- 1052/2005 
nadobudnutia Kispna zmluva Č. V 2069/200520 dňa 3.10.2005- 1053/2005 
nadobudnutia Žiadost' o zápis na LV - 1055/2005 
nadobudnutia Ktípna zmluva Č. V 167/2006 zo dňa 8.3.2006- 389/2006 
nadobudnutia Žiadost o zápis budovy- 460/2006 
nadobudnutia Žiadost' o zápis GP 6.80/2005 - 617/06 
nadobudnutia Darovacia zmluva Č. V 323/2006 zo dňa 27.4.2006- 632/2006 
nadobudnutia X -105/06- 633/2006 
nadobudnutia žiadost' o zápis GP Č. 6/2006- 843/2006 
nadobudnutia amenna zmluva 6. V 920/2006 zo dňa 12.7.2006- 1045/2006 
nadobudnutia Ktípna zmluva č. V 2292/2006 zo dňa 2.10.2006- 1408/2006 
nadobudnutia Kiípna zmluva 6. V 2541/2005 zo dňa 20.10.2006- 1537/2006 
nadobudnutia R - 418/04- 1675/2006 
nadobudnutia Návrh na zápis stavby - 1677/2006 
nadobudnutia Žiadost' o zápis GP - 1885/06 

atívny výpis 1/8 Cldaje platné k: 23.04.2018 18:00 8:00 

:*--Lnienka 

ka  



zs.c zvisko, meno (názov), rodne priezvisko, dátum narodenia, rodné čislo (IČO) a Spoluvlastnicky podiel 
esto trvalého pobytu (sic/1o) vlastnika 

711101•01:,:c_dnutia Žiadost' o zápis GP č. 43344721-51(2009, GP Z. 43344721-64/2009- 359/2010 
7111111nonc: n utia Žiadost' o zápis GP č. 49/2002- 511/2010 
7141•011:: _ :nutia Návrh na vykonanie záznamu , protokol č.01/2010 o odovzdanf majetku - 657/2010 

_ n uti a Žiadost' o zápis geometrického plánu 0%3/2010 - 732/2010 
-adandc: _ :nutia žiadost' o zápis stavby do katastra nehn. - 810/2010 
-1111MISic _ :nutia Návrh na zápis GP 31/2010 -86512010 

_ nutia Osvedčenie vyhl. o vydrianf č.N2 8879/2010 - 939/2010 
-1012011c: _ utia Zámenná zmluva č. V 1137/2010 zo dňa 18.5.2010- 972/2010 

_ :nutia Žiadost' o parcely v GP Č. 43344721-10/2010 na LV 3053- 1098/2010 
:nutia Ktípna zmluva č.V 3853/200820 dňa 22.07.2010 - 1386/2010 

-ark: _ :nutia Ktípna zmluva č. V 2163/201020 dňa 25.8.2010- 1565/2010 
nutia Ktípna zmluva č. V 2163/201020 dňa 25.8.2010- 1565/2010 
nutia Žiadost' o zápis stavby do KN- 1593/2010 

:nutia Darovacia zmluva č.V 2479/201020 dňa 24.09.2010 -1769/2010 
- railtaialot _ diutia Žiadost' o zápis stavby do KN- 2099/2010 
-ndloIdoc :nutia Rozhodnutie Sk čadca č.X-714/2010 zo dňa 19.11.2010 - 2171/2010 

crikiidoc s, n utia Zámenná zmluva Č. V 3156/201020 dňa 1.12.2010- 2247/2010 
callamilobudnutia Rozhodnutie SK čadca Č. X- 5/2011 zo dňa 1.3.2011- 417/2011 

Žiadost' o zápis geometrického planu, R 81/2011 zo dňa 17.2.2011- 638/2011 
- - :::cudnutia Návrh na vykonanie záznamu v KN- zápis GP č. 8/2009 , R 306/2011 zo cilia 30.5.2011-

1024/2011 
_ :obudnutia Rozhodnutie SK Čadca Č. X41/2011 zo dňa 25.5.2011-1098/2011 

-a::oudnutia Žiadost' o zápis stavby do KN, Z 2544/2011 zo dňa 10.6.2011- 1329/2011 
:zudnutia Zámenná zmluva č. V 2552/2011 zo dňa 26.8.2011- 1666/2011 

ma.::cudnutia Žiadost' o zápis na LV, protokol č. 38/2011 o prechode vi. nehnuterného majetku- 
2059/2011 

sa::oudnutia Zámenná zmluva č. V 3347/2011 zo dňa 12.10.2011- 2069/2011 
sod obudnutia Zámenná zmluva Č. V 3351/2011 zo dňa 12.10.2011- 2071/2011 
indobudnutia Rozhodnutie SK Čadca č.j. X- 299/2011 zo dňa 10.10.2011- 2089/2011 
▪ cobudnutia Žiadost' o zápis, R 640/2011- 2405/2011 
sac obudnutia Zámenná zmluva č.V 3561/2011 z 8.12.2011 - 2526/2011 
aacobudnutia Ktipna zmluva č. V4093/2011 zo dňa 12.12.2011- 2538/2011 
sat obudnutia Ktípna zmluva č.V 161/2012 zo dňa 08.02.2012 - 266/2012 
sacobudnutia Rozhodnutie Sk d.UP 49/11 zo dňa 02.02.2012 - 285/2012 
aacobudnutia Rozhodnutie SK Čadca č. UP 44/11 zo dňa 2.2.2012- 286/2012 
▪ dobudnutia Zámenná zmluva č.V 224/2012 zo dňa 15.02.2012 - 333/2012 
aadobudnutia Žiadost' o zápis geometrického plAnu Č. 34a/2011, R 127/2012 -548/2012 
madobudnutia X - 300/2012- 791/2012 
aadobudnutia Zámenná zmluva č.V 1677/2012 zo dňa 20.06.2012 - 1125/2012 
indobudnutia Zámenná zmluva č.V 747/2012 zo dňa 29.06.2012 - 1202/2012 
aadobudnutia Ktípna zmluva č.V 1970/2012 zo dňa 25.07.2012 - 1314/2012 
aadobudnutia Zámenná zmluva Č. V 2025/201220 dňa 02.08.2012- 1383/2012 
aadobudnutia Ktípna zmluva č.V 2387/2012 zo cifia 03.09.2012 - 1555/2012 
isadobudnutia Návrh na zápis stavby (telocvičfia) - 1656/2012 
aadobudnutia Návrh na zápis stavby, GP a. 139/2012- 1868/2012 
nadobudnutia Dohoda o zrušenf kúpnej zmluvy č. V 2672/201220 dňa 22.11.2012- 1968/2012 
aadobudnutia Ktípna zmluva č.V 3644/201220 dňa 13.12.2012 - 2094/2012 
nadobudnutia Ktípna zmluva č.V 86/201320 dňa 01.02.2013 - 185/2013 
Flidobudnutia Zámenná zmluva Č. V 804/2013 zo dňa 29.04.2013- 693/2013 
-adobudnutia Návrh na zápis stavby, Z 1277/2013 z 11.04.2013- 964/2013 

1111_ , -'a dobudnutia Ktípna zmluva a. V 2606/201320 dňa 08.08.2013- 1610/2013 
rfadobudnutia Návrh na vykonanie záznamu, Protokol Č. 26/2013 o prechode vlastnictva, posttípenf 

majetkových pray a závbzkov -1698/2013 
Protokol na zápis poznamky v katastrálnom operate - 413/2014 
Ktípna zmluva č.V 3537/201320 dňa 26.05.2014 - 1034/2014 
Návrh na vykonanie záznamu , Dohoda 6. 29/2014 o bezodplatnom prechode a odovzdanf 
majetku štatu- 1462/2014 

nadobudnutia Zámenná zmluva Č. V-3380/2014 z 28.10.2014 - 2329/14 
aadobudnutia Darovacia zmluva č.V 3408/201420 dňa 28.10.2014 - 2333/2014 
sadobudnutia apis práv k nehnutel'nostiam , Z 4388/2014 zo dňa 4.11.2014- 2566/2014 
nadobudnutia žiadost' o zápis geometrického planu č. 32/2014, R 616/20142 6.10.2014- 2568/2014 
nadobudnutia žiadost' o zápis GP Č. 30/2014, R 640/20142 20.10.2014- 2792/2014 

Oirrnatívny výpis  3/9 ĺklaje platné k: 23.04.2018 18:00 
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Oraa geodezie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝ PIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTi 
a :ae..c.a Vytvorene cez katastrálny portal rm  

lifter 1.1...7.CA 
e: Čadca  

VÝPIS Z LISTU VLASTNICTVA 6. 12780 
41%6; - ż . EKOVÁPODSTATA 

PARCELY registra "C" evidovane na katastralnej mape 

imam C Výmera v m2 Druh pozemku Spbsob využ. p. Limiest pozemku Právny yeah Druh ch.n. 

ME - 2820 Zastavane plochy a 
nádvoria 

16 1 

ID 2084 Zastavane plochy a 
nádvoria 

18 1 

"I 139 Zastavane plochy a 
nádvoria 

18 1 

64 Zastavane plochy a 
nádvoria 

18 1 

' • 770 Trvalé trávne porasty 7 1 
OM • :. 316 Trvalé trávne porasty 7 1 
MI6 • : 830 Trvalé travne porasty 7 1 

Vania pozemku: 
f•—pk Iúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevy0ivaný pre trvalý trávny porast 

na Idorom je dvor 
na ktorom je postavená nebytovJ budova označenJ súpisným čfslom 

e pozemku: 
:iokje umiestnený v zastavanom územl oboe 

Stavby 
moire sio na parcele čislo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Limiest. stavby 

1590 1200/37 20 strojovňa čs.1590 1 

PI a ay vztah k parcele na ktorej lett stavba 1590 je evidovaný na liste vlastníctva čislo 3053. 
1917 356/ 1 9 OBYTNÝ DOM b.S.1917 1 

Pygmy yeah k parcele na ktorej leži stavba 1917 je evidovaný na liste vlastnictva čislo 3053. 
0 2581 1197 20 CS.2581 1 
118111myrzrah k parcele na ktorej tell stavba 2581 je evidovaný na liste vlastnictva čislo 3053. 

rm 299/16 20 športová hala 2772 1 
5600 15306/ 4 20 soc.prev.budova 1 
vzrah k parcele na ktorej leži stavba 5600 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3053. 

budova 
Et,tový dom 

nia stavby 
4Ravba postavaná na zemskom povrchu 

VLASTNtl A IN8 OPRAVNEN8 OSOBY 

z s Priezvisko, meno (názov), rodne priezvisko, datum narodenia, rodne čisto (IČ0) a Spoluvlastnicky podiel 
miesto trvaleho pobytu (sidlo) vlastnika 

• : ,avneho vztahu: Vlastník 

Mesto čadca, Mestský úrad čadca, Námestie Slobody 30, čadca, PS6 1 /1 
022 01, SR 

-s:obudnutia KUpna zmluva č.V 3853/2008 zo dňa 22.07.2010 - 1386/2010 
-s:obudnutia Žiadost' o zap's budovy- 727/2004 

tivny výpis 1/2 Ociaje platne k: 23.04.2018 18:00 

Datum vyhotovenia 24.04.2018 
Čas vyhotovenia: 14:32:52 



Por. člslo Priezvisko, meno (názov), rodne priezvisko, datum narodenia, rodne číslo (IČO) a Spoluvlastnicky podiel 
miesto trvalého pobytu (sidlo) vlastnika 

Zámenná zmluva Č. V 2552/2011 zo cilia 26.8.2011-1666/2011 
Návrh na zápis zmluvy o zvereni majetku Mesta Čadca do správy - 2363/2011 

Titul nadobudnutia Žiadost' o zápis obytných budov zo dňa 31.7.1998-99/99 
Titul nadobudnutia Z 3913/2016: Návrh na zápis správcu- 3210/2016 
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva č. V 2292/2006 zo dňa 2.10.2006- 1408/2006 

KUpna zmluva č.V 980/2007 zo dňa 21.5.2007 - 867/2007 
žiadost' o zápis na LV-34/2000 
Z 1324/2017: Návrh zápisu na vklad majetku do správy- 1140/2017 

adastrak právneho vzfahu: Správca 

2 DOMBYT čadca, prIspevková organizácia Mesta Čadca, U Kyzka 751, 
čadca, PS č  022 01, SR 

/č0 : 

Titul nadobudnutia Návrh na zápis zmluvy o zvererň  majetku Mesta čadca do správy - 1774/2011 

K vlastnikovi č. 1 je pod por.č. 2 správa na všetky nehnutenosti tohoto listu vlastníctva 

ČASŤ  C: ŤARCHY 
Por.č.: 

1 Vecné bremeno povinnost' vlastnika par.č.KN 1200/50 trpiet' právo prechodu a prejazdu v prospech vlastnika 
par.č.KN 1200/51 v rozsahu podia GP č.82/2008, podia zmluvy č.V 3853/2008 zo dňa 22.07.2010 - 1386/2010 
Predkupne právo in-rem v prospech Žilinský samospravny kraj , 1.60: 37808427, Komenského 48, Žilina , podia 
zmluvy č. V 2552/2011 zo dňa 26.8.2011 ( na p. CKN Č. 299/16, 299/17, 299/76, 299/78 a stavbu čs. 2772 športova 
hala na p. CKN Č. 299/16) - 1666/2011 

Ina Lidaje: 

1 Z 1113/2017: žiadost' o presun zápisu správcu- 862/2017 
2 K vlastnikovi č. 1 je pod por.č. 2 sprava na všetky nehnutel'nosti tohoto listu vlastnictva 

Poznámka: 
Bez zápisu.  

/60 : 

Titul nadobudnutia 

Informativny výpis 2/2 Ociaje platné k: 23.04.2018 18:00 
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Mestský Orad v Cadci 
Organizačno-admistratívne oddelenie  

Tel. '6. 4302281, 4332301, PSČ  022 01 

V Cadci dňa 07.04.2016 

Potvrdenie 

Mesto Čadca týmto potvrdzuje, že stavba : „Obytný dom" čislo stapisné 1917, 

sa nachádza v Čadci, čast' mesta Čadea - Moyzesova, bola daná do uživania 

a našej evidencie domov a budov v roku 1962. 

re iwrdenie sa vydáva pre: odd. ekonomicke a sprdvy majetku 

MESTO (,'ADCA 

MESTSWÝ tRAD 

Ing. Maria G re ová 
vedtíca odd lenia 

Vybavuje: Mgr. Chyla, Oddelenie organizačno — administrativne 

Správny poplatok : pre služobné Učely 
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Znalec: Ing. itin Kandrik Cislo posudku: 28/2018 

V. ZNALECKA DOLOŽKA 

:Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapisaný v zozname znalcov, tlmočnikov a prekladaterov vedenom 
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod Z. 911508 zo dria 22.09.2002 pre odbor: 37 00 00 Stavebnictvo, 
odvetvie: 370 900 Odhad hodnoty nehnuternosti, evidenčné čislo znalca:911508 

Znalecký (ikon je zapisaný pod poradovým čislom 28/2018 znaleckého dennika. 

Za znalecký úkon a valiknutd náklady Učtujem podra vy6čtovania na základe priloženého dokladu č.Z- 28/2018 

V zmysle §209 ods. 2 zákona Č. 160/2015 Z.z. (Civilný sporový poriadok ) potvrdzujem, le som si vedomý následkov 
vedome nepravdivého znaleckého posudku. 

Kys. Nové Mesto 27.04.2018 Ing. An Kandrik 4,0A, 
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