
Zm|uva o zľiadení vecného bľemena
uzatvorenávsúlade s $ l5lo zákonač.40ĺ|964 Zb. občianskyzákonník

v zneni neskorších predpisov
č.E-34l202l-AIí

(ďalej len,,Zmluva'Ú alebo ,rZm|uva o zľiadení vecného bľemena")

cl. I
ZMLUVNE STRANY

1.1 Povinný z vecného bľemena:
Názov:
Sídlo:
Štatotárny orgán:
oprávnený rokovať vo veciach zmluvy:
Kontakt:
lČo:
DIČ:
lČ lpH:
Bankové spojenie:
Číslo bankového účtu:
IBAN:
Udaje k DPH:
Adresa pľe doručovanie písomností:
(ďalej len,,Povinný")

1.2 opľávnený z vecného bľemena:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Číslo oP:
Štát''a príslušnosť:
Trvalé bytom:
Kontakt:

Bankové spojenie:
IBAN:
Adľesa na doručovanie písomností
(d'alej len,,opľávnený")

Mesto Tuľzovka
Stredč. I78,023 54 Turzovka, SR
JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta Turzovka
Mgr. Anna Hrtúsová, referent správy majetku
041 / 4209321, MT: 090513961 60

003 1433 l
2020553315
sK 2020553315
Prima banka Slovensko, a. s', pob. Čadca
02046170021s600
sK50 5600 0000 0002 0461 7002
povinný z vecného bľemena nie je platitel'DPH
MestoTurzovka' Stredč. t78,023 54 Turzovka, SR

A

JUDľ. Michaela Michalisková, ľod. Michalisková
20.Il.|990, ľod' č.: 90612017837
JD069070
občan Slovenskej republiky
Podvysoká 404,02357 Podvysoká, SR
+421 904 375 044,
e-mail : michaela.michaliskova@centrum. sk
Slovenská sporitel'ňa, a. s.

sKl3 0900 0000 0003 12857652
Podvysoká 404,02357 Podvysoká, SR

(d'alej oprávnený a Povinný spolu aj ako ,,Zmluvné stľany")

čt. rr.
UVODNE USTANOVENIA

2.1
Povinný z vecného bremena je ýlučným vlastníkom nehnutelhostí, a to pozemku s paľcelným
číslom C_KN é. 37012 _ druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere lI2 m2 a pozemku
s parcelným číslom C-KN č. 382lI _ druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o ýmere 9788 m2,
v k.ú. Turzovka, ktoré sú zapísané na LV č. l34I, ktoý je evidovaný okľesným úradom Čadca'
Katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka. (ďalej len
,rZaťažené pozemky")
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2.2
oprávnený z vecného bremena je ýlučným vlastníkom stavby rodinného domu čs. 285, postavenej

na pozemku C- KN č. 382116 - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o ýmere z03 Ín2,

vkatastrálnom llzemi Turzovka, zapísaný na LV č' 2657, evidovaný okľesným úľadom Čadca,
katastrálnym odboľom, pre okres Cadca, obec Turzovka, katastrálne úzerrue Turzovka a kanalizačnej
a vodovodnej prípojky vybudovanej podl'a Projektovej dokumentácie, kÍoru ''ypľacoval autorizovaný
projektant: lng. Róbert Cyprich k stavbe: ,,Pľedajňa - Tuľzovka - paľc. č. 382116* a na základe
oznámenia o uskutočnení dľobnej stavby, vydaného mestom Turzovka, dňa25.09.2018, čj. Výst-51-
S673-R9374-TF3/UVaRM-2018-Št a so súhlasom mesta Turzovka zo dťla 20.09.2018.

2.3
Nehnutel'nosti vo vlastníctve zmluvných strán, ktoré sú uvedené v bodoch 2'I a2.2 tohto článku tejto

zmluvy, sú navzáj om susediacimi nehnutelhosťami.
2.4
oprávnený zvecného bľemena dal vypracovať geometriclcý pJán 

: -9?l?0-1-? 
z-o- dťla 26'12.2019

zhotovitel': GESDÉZIA ČADCA, s.r.o, Ing. Jana Fuljerová, ICo: 46 264 76I, Vyšný koniec 216,

023 54 Turzovka, úĺadne overil dňa 08.01.2020 okresný úrad Cadca' Katastrálny odbor' Ing' Terézia

Targošová pod číslom I745l20I9 (d'alej len ako o,Geometľický plán")'
2.5
Túto zmluvu o zriaderÍ vecného bremena zmluvné stľany uzatváraji za účelom zriadenia vecného

bremena na pľiznanie pľáva uloženia inžinieľslĺych sietí (kanalizačnej a vodovodnej prípojky)'
vybudovanie aúdrŽbu tejto stavby - na parcele C-KN č,.37012 a382ll, ktoré sú vo vlastníctve
povinného - mesto Turzovka , Pľ€ opľávneného - vlastníka stavby ľodinného domu čs. 285

postaveného na paľcele C-KN č.382lt6 v k.ú. Tuľzovka, zapísanej na LV č. 2567, v rozsahu

vyznačeného podl'a Geometľického plánu č. 62ĺ2019.

čl. rrr.
PREDMET ZMLUVY

3.1
Zmluvne stľany sa ýslovne dohodli na znadeni vecného bremena "in ľem", kÍoľé spočíva

v povinnosti Povinného s t ľ p i e t' na Zaťažených pozemkoch C-KN č.37012 a382ll, ktoré sa

nachádzajiv katastrálnom území Turzovka, sú zapísané na LV č. l341 , ktoý je evidovaný okľesným
úradom čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Turzovka, katastrálne územie Tuľzovka,

vecné bremeno v ľozsahu stanovenom v Geometľickom pláne č.6212019 zo dňa 26.12.2019, bližšie
špecifikovaného v čl. II. ods' 2.4)tď1to zmluvy, a to

- k paľcele c-KN č.37012 - druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie o ýmere Ir2 m2 - rozsah

vecného bľemena vyznačený ako diel 1 o výmeľe 1'l m2,
- k paľcele C-KN č..382ĺ1- druh pozemku : zastavanáplocha a nádvorie o ýmere 9788 m2 - rozsah

vecného bremena vyznačený ako diel2 o výmeľe l09 m2 a ako diel3 o výmeľe 21m2,

a vecné bremeno na priznanie práva:

a) umíestnenia, t. j. ziadenia a uloženia inžinierskej siete (kanaIizačná a vodovodná prípojka)

v rámci Stavby - ,,Pľedajňa _ Tuľzovka _ parc. č. 382116* ĺa Zaťažených pozemkoch
v rozsahu vecného bremena vyznačeného Geometľickým plánom č,.62120|9,

b) užívania, prevádzkovania, údľžbu' opravu' úpľavu, rekonštrukciu, modemizáci,l a akékol'vek

iné stavebné úpľavy inžinierskej siete v rámci Stavby,
c) reaIizovať na ŽaťaŽenom pozemku v rozsahu vecného bremena odstránenie inžinierskej siete

v rámci Stavby,
d) vstup, prechod aprejazd peši, motoľovým a nemotorovým dopravným prostľiedkom, strojmi

a mechanizmami a to výslovne za účelom uvedeným pod písm. a), b) c) tohto bodu zmluvy,

oprávneným alebo ním poverenou osobou
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3.2
Rozsah vecného bremena podl'a predchádzajúceho bodu je výslovne daný Geometrickým plánom č.
6212019, špecifikovaným v č1. II, ods. 2.4 tejto zmluvy , ktory je neoddelitelhou súčasťou tejto
zmluvy, pevne spojený so zmluvou a pĺipojený k zmluve a ako pľíloha návrhu na vklad .

3.3
Práva a povirrnosti z vecného bľemena zriadeného na základe ,,Zm7uvy o zriadeni vecného bremena"
sú nerozlučne späté s vlastníckym pľávom k nehnutelhosti zaťaženej vecným bremenom
a s vlastníctvom nehnutelhosti, ktorej má vecné bremeno slúžiť, pričom s vlastníckym právom
k pľedmetným nehnutelhostiam prechádzaji na budúcich nadobúdatel'ďov aj všetky práva a
povinnosti vyplývajúce z vecného bremena zriadeného touto zmluvou (vecné bremeno 

',in 
rem").

3.4
Zmluvné stľany zriad'uji toto vecné bľemeno s vecno-prármymi účinkami. Vecné bremeno sa vďahuje
aj na právnych nástupcov povirrného z vecného bremena a právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa
vďahuje aj na pľávnych nástupcov oprávneného z vecného bremena.
3.s
opľávnený z vecného bremena pľávo zodpovedajúce vecnému bremenu pľijíma a Povinný
z vecného bremena sa zavázllje toto právo strpiet'.
3.6
Zmhlvné strany beru na vedomie, že vznik práva zodpovedajúce vecnému bremenu nastane až
okamihom povolenia vkladu tejto zmluvy do katastra nehnutelhosti.
3.7
Ztiadenie vecného bremena podl'a č1. 3 bod 3.l tejto zmluvy bolo schválené uznesením Mestského
zastupitel'stva v Turzovke č. 114 - |4llo _ 202l zo dňa |4.10.202l a uznesením č. 150 _ 16112 _
202t zo dňa 16.12.2021 (doplnenie schváleného uznesenia č. l14 _ l4ll0 - 2021).

čl rv
TRVANIE ZMLTIVY

4.1
Zm|uvné strany sa dohodli' ževecné bremeno podlä tejto zmluvy sa zľiaďuje na dobu neuľčitú.
4.2
Zmluvné strany sa dohodli, že touto zmluvou zriadené vecné bremeno môže zaniknúť niektoým
z spôsobov uvedených v ust. $ 151 p občianskeho zákonníka.
4.3
Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej zmluvnej strany smerujúci ku vzniku, Zmenq
zánikupráv a povirľrostí alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu zaloŽeného touto zmluvou, alebo
akékol'vek oznámenie alebo výzva, poŽiadavka alebo súhlas niektorej zo zmLuvných strán , ktoý sa
bude vyžadovať, alebo ktoý bude povolený alebo nevyhnutý na zák|ade tejto zmluvy, musí byt
písomný a musí bý'doručený poštou ako doporučená zásielka alebo osobne. Na tento písomný styk
(odosielanie a doručovanie) sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v článku I) tejto zmluvy.

čl. v
oDPLATA ZAZpIIADENIE vEcNÉHo BREMENA A PLATOBNÉ PoDMIENKY

5.1
Zmluvné stľany sa dohodli, že ptávo zodpovedajúce vecnému bľemenu sa zriadi za jednoľazovú
odplatu vo výške: 10100 Euľ, slovom : Desat' euľ. Výška jednoľazovej odplaty za zriadenie práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu bola schválená dňa 14.10.2021 na zasadnutí Mestského
Zastupitel'stva v Turzovke uznesením č. l 14 - I4lI0 - 202l.
5.2
odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške: 10100 Euľ je oprávnená strana z vecného
bremena p ovinn á uhradiťpovinnej strane zvecného bremena' na základe faktúry vystavenej
Povinným z vecného bľemena.
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5.3
opľávnený z vecného bremena sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje uhľadiť jednoľazovú odplatu za

zľiadenie vecného bľemena v sume 10r- Euľ a nákiady spojené s vkladom do katastra

nehnutel'nosti v sume 66,- Euľ a S Vypľacovaním kúpnej zm|uvy v Sume : 7r- Euľ, na základe

faktúry vystavenej Povinným z vecného bremena v sume celkom: 83r- BUR, so splatnost'ou 14 dní

odo dňa jej vystavenia. 
Čl. vr

pnÁvĺ A PovINNosTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1
Za dodržania podmienok a povinností uvedených v Zmluve Opľávnený nadobudne zo zľiadeného

vecného bľemena tieto pľáva:
a) právo umiestnenia, t. j. zriadenia a uloženia inžinierskej siete (kanalizaéná a vodovodná prípojka)

v rámci Stavby - ,,Pľedajňa _ Tuľzovka - paľc. č.382ĺ16* naZaťažených pozemkoch

v ľozsahu vecného bremena vyznačeného Geometrickým plánom č.6212019,.

b) pľávo užívania, prevádzkovania' údržby' opravy' úpľavy, rekonštrukcie, modemizácie a akékol'vek

iné stavebné úpravy inžinieľskej siete v rámci Stavby,

c) prtlvo realizoviť naZaťaženom pozemku v rozsahu vecného bremena odstránenie inžinierskej

siete v rámci Stavby'
d) právo vstupu, prechodu aprejazdupeši, motoľovým a nemotoroým dopravným prostriedkom,' 

strojmi a me,cianizmami á to ýslovne za účelom uvedeným pod písm. a), b) c) tohto bodu

zmluvy, oprávneným alebo ním poverenou osobou.

6.2
opľávnený alebo ním poveľená osoba nadobudne zo zriadeného vecného bľemena tieto

povinnosti:
- pri uplatňovaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu špecifikovaného v čl.VI, ods.1) tejto

zmluvy oprávnený alebo ním poveľená osoba nesmie žiadnym spôsobom obmedzovať Povinného

v,1plaiĺorräní v1astníckych práv na ZaťaŽenom pozemku, ani na ZaťaŽeĺom pozemku vykonávať

Žiadnu inú činnosť, kÍorá nesúvisí s pľedmetom Zmluvy.
6.3
oprávnený sa zaväzuje, že na ZaťaŽenom pozemku nevybuduje iné stavby ako vyplýva z bodu 6.1)

tďhto článku tejto zmluvy, nezasiahne iným spôsobom do Zaťaženého pozemku ako vyplýva ztejto

zm1uvy, ,r"rryrádí stromý, kríky, či vysoké porasty' ani akýmkol'vek iným spôsobom nezasiahne do

Zaťaženého pozemku.
6.4
oprávnený sa zavázuje uhľadiť Povinnému preukázatel'nú škodu, ktorá mu vznikne v prípade

nedodržania podmienok dohodnutých.
6.5
oprávnený sa zaväzuje zabezpečiť v prípade porušenia podmienok dohodnutých v Zmluve na vlastné

náklady:
a) odstránenie dôsledkov svojho neoprávneného konania' resp' tľetích osôb, konajúcich na

záÝJade p okynov oprávneného,
b) v prípadé poškodenia ZaťaŽeného pozemku, jeho uvedenie do pôvodného stavu, aký bol pľed
' 

póšbod"r,ím, ak je to účelné, inak zapIatí Povinnému škodu, ktoľá mu takýmto poškodením

vznikla.

čl. vrr.
oDSTÚPENIE oD ZMLUVY

7.1
Povinný z vecného bľemena je oprávnený jednostľanne odstúpiť od zmluvy:' Y. -a) ak oprávnený z vecného bremena nesplní dohodnutú úhradu v zmysle Cl. 5 tejto zmluvy,

b) ak účel zriadenia vecného bremena zanikol,
c) ak výkonom vecného bremena v rozpore s touto zmluvou vzn1ká povinnému z vecného

bremena neprimeraná škoda.
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7.2
V pľípade odstúpenia od zmluvy v zmysle tohto článku je oprávnený z vecného bremena povirľrý
uviesť nehnutelhosť na svoje náklady do stavu v akom ju prebral v lehote určenej povinným
zvecného bľemena voznámeni oodstúpení od tejto zmluvy' Vprípade nečirľrosti opiá.'''"ného
z vecného bremena je povinný z vecného bremena oprármený uviesť nehnutelhosť do pôvodného
stavu sám na náklady oprávneného z vecného bremena, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak

čl vrrr
OSTATNE USTANOVENIA

8.1
oprávnený nadobudne práva zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu dňom vydania
rozhodnutia o povolení vkladu práva zoďpovedajúceho zľiadenému vecnému bľemenu do katastra
nehnutelhostí podlä zákona č). 16211995 Z. z. o katastri nehnutelhosti a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnutelhostiam (katastrálny zákon) v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,Katastľálny
zákon").
8.2
oprávnený zvecného bremena sp 1n om oc ň uj e Povinného zvecného bremena
k samostatnému podaniu náwhu na povolenie vkladu práva zodpovedajúceho zriadenému vecnému
bremenu do katastra nehnutelhosti na záHade tejto Zmluvy, na okresný úrad Čadca, katastrálny
odbor ' Pľílohou Návľhu na vklad bude aj oľiginál Geometľického plánu.
8.3
Zĺltluvné strany sa dohodli, že všetky spľávne poplatky súvisiace s povolením vkladu vecného
bľemena do katastľa nehnutelhostí na záhJade Zmhlvy uhľadí opľávnený (správny poplatok vo výške
66,- €) a poplatok Za vwÍacovanie tejto zmluvy v sume: 7 ,- Eur.
8.4
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad práva zodpovedajúceho zľiadenému vecnému bremenu
do katastra nehnutelhosti na záHade tejto Zm7lvy, podá Poviĺľlý z vecného bĺemena' a to do 10
pľacovných dní po pripísaníjednorazovej odplaty a poplatkov včas a riadne na účet Povinného.
8.5
opľávnený sp 1n om o c ň uj e Povirľrého kopraveprípadných zrejmýchchýb, kpreviazaniu
zmluv a všetkých príloh do uceleného dokumentu.

ct. rx
zÁvrcnnčNÉ UsTANovENIA

9.1
Yďahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené Zmluvou sa riadia pľíslušnými
ustanoveniami občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
9.2
Táto zmluva je povinne zveľejňovaná podlä $ 5a zákona č. 2I1/2OOO Z'z. o slobodnom pľístupe k
informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneĺúneskorších predpisov.
9.3

a

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Turzovka,

a účinnosť
www

nadobúda dňom
ka.sk.

9.4
Podpis Povinného v prípade vzniku vecného bremena a podpis oprávneného v prípade zániku
vecného bremena na Zmluve musí bý'úradne osvedčený v zmysle $ 42 Katastrálneho zákona.
9.5
K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu kZaťaženémupozemku je potľebné vyhotovenie
osobitnej zmluvy a jej následný vklad do katastra nehnute|hostí. Vecno - právne účinky zániku práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu nastanú dňom vydania rozhodnutia o zániku vecného bremena.
Všetky náklady spojené s návľhom na vklad zmluvy o zániku práva zodpovedajúceho vecnému
bremenu do katastľa nehnutelhostí bude znášať oprávnený.
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9.6
AkákolŤek zmena podmienok, dohodnutých v Zmluve, musí mať formu číslovaného písomného
dodatku, potvrdeného podpismi oprávnených osôb oboch Zmluvných strán.

9.7
Zmluvné stľany sa zavázuju. že všetky sPoľY, ktoré prípadne vzniknú zrealizácie Zmluvy budú
prednostne riešiť vzáj omnou dohodou.
9.8
Zm|uvne strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, že si Zmluvu pľed jej podpisom

riadne prečítali aj obsahu porozumeli, že zm|uva bola uzatvoľená po vzájomnej dohode vsúlade so
zákonom' s ich slobodnou vôl'ou' váŽne, určite a níe je v tiesni ani za nápadne neýhodných
podmienok' Zm|lva je na znak súhlasu podpísaná oboma zmluvnými stranami.

9.9
Ak sa preukáŽe, že niektoré z ustanoveni Zm|uvy (alebo jeho časť) je neplatné alalebo neúčinné,

a dôvod tejto neplatnosti sa nevďahuje na celú Zmhvu, nemá takáto neplatnosť ala|ebo neúčinnosť za

následok neplatnosť ďalebo neúčinnosť d'alších ustanovení Zm\uvy, alebo samotnej ZmLuvy.
V takomto prípade sa obe Zmluvné strany zavázuju bez zb'1točného odkladu nahľadiť takéto

ustanovenie fieho časť) noým tak, aby bol zachovaný úč,el, sledovaný uzavretim Zmluvy
a dotknutým ustanovením. Členenie Zm|uvy a jej titulky nie sú pre výklad Zmllvy podstatné.

9.10
Zriadenie vecného bremena podl'a čl. 3 bod 3.l tejto zm\llvy bolo schválené uznesením Mestského
zastupitel'stva v Turzovke č. 114 _ l4ĺl0 _ 202l zo dňa 14.10. 202ĺ a uznesením č. 150 _ |6112 _

202| zo dňa 16.12.2021 (doplnenie schváleného uznesenia č. 114 _ l4ĺl0 - 2021).

9.il
Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktoých Povinný a oprávnený obdržia po
jednom (1) vyhotovení a dve (2) vyhotovenia budú použité pre účely povolenia vkladu vecného

bremena do katastra nehnutel'ností.

Prílohy:
- uznesenie Mestského zastupitel'stva v Turzovke č. l 14 l4l1l0 - 202l zo ďňa l4.l0.202l
- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Turzovke č. 150 - 16112 - 202l zo ďňa 16'12.2021

- kópia geometrického plánu č.6212019
- čiastočný list vlastníctva č. 1341 a2657 vývorený cez katastrálny portál
- mapový snímok vývorený cez katastrálny portál
- kópia projektovej dokumentácie

V Turzovke dňa V Turzovke dňa
,Ja-ĺki/ ďr.?.'ĺ I

&J^
Povinný:

Mesto Turzovka
JUDr' Ľubomír Golis
primátor mesta Turzovka

Oprávnený:

JUDr' Michaela Michaliskovát

I

2
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6
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UZNESENIE č.: 150 _16/12 - 202t

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE

N SCHVAĽUJE

Doplnenie uznesenie Mestskélro zastupitel'stva v Turzovke č. 1l4 _ 14110 _2Oz| schváleného na zasadnutí
dňa 14'l0.2021 v znení:
- opľavuje sa výmeľa parcely C-KN č.382ll - druh pozemku : zastavanáplocha a nádvorie o výmere 9788

m2 v katastľálnom izemí Turzovka, zapísaná na LV č. l34l
- dopÍlia sa rozsah vecnélro bľemena k parcele C-KN č.382lI - o rozsalr vecného bremena o výmeľe 21

m2,,vyznačený ako diel 3'
- doplria sa titul opľávnenélro z vecnélro bremena JUDľ. Miclraela Michalisková

l

l

a
I
l
I

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Tuľzovke: l3
Pľítomní na hlasovaní: l0
Hlasovanie ZA: l0 MUDr. Jozef Bajcar, MUDr. Viera Belková, JUDr' Martin Birka, Ing. lozefa Dlhopolčeková,

Maľián Chudej, Ladislav Kadura' Mgľ. Štefarr Kompánek, Ing. Jana Majtanová, Ing' Martin Mraveo,
PaedDľ. Eleonóra Rudinská

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŽAL| sa hlasovania: 0

P
JUDr. omíľ GOLIS

Podpísal dťlaz 17 .l2.202l

o T

a
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UZNE,SENIB č.: ll4 _14/t0 _ 202l

MESTSKE ZASTUPI]'EĽS'ľVO V TURZOVKE

N SCIIVAI]UJI]

1'.Zriadenie vecnélro bretrrena in rem na pozetnku s paľcelným číslom C_KN č. 37Ol2 - druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvoľie o výrneľe ll2 ĺn2 aC-KN č. 38211 - druh pozemku: zastavaruá ploclra anádvoľie o výmeľe 9820 m2,
vkatastľáInom úzetní Tuľzovka, v mestskej časti Stľed, zapísané na LV č. 134l, ktoľý je vo výlučnom vlastníctve
povinného zvecného bľemena: Mesto Turzovka, ĺČo: oo 31433l, so sídlom: Stľed 178, 023 54 Tuľzovka, ktoľé
bude spočĺvať }Pľáve a rozsahu stanoveného podl'a geometrického plánu č. 6212019, vyhotoveného dťta26'12.2019
fiľmou: GEoDEZIA CADCA' s.r.o' Ing. Janou Fuljerovou' Vyšný koniec č.216, Tuľzovka' úradne oveľeného okľesnýIn
úradom Čadca, katastľálriym odborom dňa 08.0l .2020 ,p. Ing. Teiéziou Targošovou , pod číslom I745l2O19, ato :

- pozemok CKN č. 370l2 - ľozsah vecného bľemena - Ll m2, vyznačený ako diel 1

- pozemok C-I(N č. 38211 - rozsah vecného bľetnena - l09 m2, vyznačený ako diel 2

Vecné bremeno sa zriad'uje na priznanie práva uloženia inŽiníerskych sieti (vodovod,kana|izácia), práva pľístupu, prechodu
aprejazdu k inžinieľskym sieťaln na pozemku C-KN č. 370l2 a382ll v prospech opľávneného zvecného bremena
vlastníka stavby rodinného domu čs. 285, postaveného na pozemlĺu C_KN č. 382/16, zapísaný na LV č.2657, p.
Michaela Michalisková, Podvysoká č. 404, za podmienok:

- náklady sťlvisiace so zriadenítn vecného bľemena - správne a notárske poplatky, náklady
s vyhotoveníIn geometľiclĺého plánu idú na ťaľchLt opľávneného z vecného bremena'

- vecné bremeno sa zriad'uje in ľem, za jednorazovú odplatu 10'- €, na dobu neurčitú

2. Poverenie primátoľa mesta:
- Na uzavľetie Zmlwy o zrtadení vecného bremena v zmysle $ l5 l n a nasl' občianskeho

Zákonníka č. 40l1964 Zb. v platnom znení, podl'a bodu l tohto uznesenia'

- Vypovedanie, odstúpenie od zmluvy o zľiadení vecného bľetnena uzavretej podľa bodu l tohto
uznesenia v pľípade, ak povinný z vecného bľemena poľuší svoje zmluvne dohodnuté povinnosti'

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Tr.rľzovke: | 3
Pľítomní na hlasovaní: 9
Hlasovanie ZA: 9 MUDľ. lozeťl)ajcar, MUDr. Viera Belková, JUDľ. Maftin Biľka, Ing. Jozefa Dlhopolčeková,

Maľiárl Chudej' Ladislav Kadura, Ing. Jana Majtanová, lng. Mar1in Mľavec'
PaedDľ' Eleonóra Rudinská

Hlasovanie PRO'l'l: 0
ZDRŽALI sa hlasovania: 0

Prim esta
JUDľ. omíľ GOLIS

dňa: 18.10.2021
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Pl*ATľ.lINE V Zrnysle zákona lrĺ

',l3l'i995 Z z' o s1.'rá',lnych pĺ:;ll11

Geometĺický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje dolĺaišieho stavu výkazu výmeľ sú zhodné s údajmi plalných výpisov z katasha nahnuteľnostĺ

&dca
0Dec

Tuľzovka
uzemte

Tunovka 62n019
il|apový list č,

VKM
GEaDÉZIA ČAD'A, s.r.o.,

lng.Jana Fuljerová
Vyšný koniec 2 1 6 02354 Turzovka
lČo : 462647ô 1, tel. : 09 1 1 3 1 5853,

e-m ai I : seodeziA. cadca@o m ail. com

Vyh0t0viteĺ

G E0 M ETR lcKÝ PLÁN na ziadenie vecného hĺenem k pzemkom p'č. 37M, 3s2/t, 372311,

Vyhotovil
ou*l.i. iľtlr Tr6ďorl

12.2019 Jana 26.12.2019

Dňa: Meno: a /ŕ"r/Zo ry
Cĺslo:

a m+

v prírode

merania

(ľ-ĺ
a po{pÍs l

z.oďpovedá predpisoma

Pečialta

a karlogrďi

q

*t

zho89698
Textový rámček

zho89698
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plán č. 62/2019 Strana 1 / 1

Poznámka: Zriaduje sa vecné breneno na piznanie práva uloŽenia inžinierskych siet'í (vodovod, kanalizácia) , práva prislupu' prechodu a prejazdu k inžinierskym siet'am na
CKN p. č. 3?0n, 38a1, 3723/1 

' 
3723/8 v pnspech Michalisková Michaela, Podvysoká č. 404 vo vyznač,enom rozsahu'

Legenda - sýsob vyuŽivania pozemkov:

17 - Pozemok, na ktorom je Postavená budova bez oznaienŕa sríplbným čÍsloĺn
22 - Pozemok, na Morom je postavená inžinierska slavba - cestná, miaslna a účelová komunikácia, lesná cesta, polná cxta, ctpdnlk, nakýé parkovĺsho a icĎ sÚčasli
25 - Pozemok, na klanm p pslavená osÍatná inŽinieĺska slavba a 1bl súčasli

VÝKAZ VÝMER

Doterajšĺ stav Zmeny Nový stav
Čĺslo

Výmera Druh

pozemku

I
(D

k

parcele

číslo

m2

od

paĺcely

číslo

m2 Čĺslo

parcely

Výmera

Druh

pozemku

Vlastník

(iná oprávnená
osoba)

adresa (sĺdlo)

LV

PKV

paľcely

PK KN ha m2 ham2 kódy

Stav právny je totožný so stavom c KN

1341

1341

9023

s023

s70n

3841

3724't

3723/B

112

9824

16ĺ4

t96

Vyčíslenie rozsahu vecného bremena

112

s82A

1674

196

Zastavaná pl
25

Zaslavaná pl'
17

Zaslavaná pl.

22

Zastavaná pl.

22

doĺerajši

doterajši

doterajší

doterajšl

Zastavaná pI'

Zaslavaná pl'

Zaslavaná pl'

Zastavaná pl.

1

2

3

4

6

370n

38A1

382/1

3723/1

37248

11

10s

21

,ti

J

370n

3841

3723/1

372s/8

Spo/u; 1 1802 161 1 1802

t.
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Mesto Turzovka
Stľed č.l78, 023 54 Tuľzovka

67 3 -l\93 7 4 -TF 3 /U VaIrM-2 0 I 8 -Št V Tuľzovke, dňa 25'09' 20l8
Štrbovťl

oznámenie
Pľirnátoľ ntesta Tuľzovka, ako pľíslušný správny oľgán podľa $ 13 ods.5 a$ 27 ods.l zákona

SNI{ č.369/Ú9aZb' o obecnonr zriadeni,v znenizmiena doplnení, podl'a $ 57 ods'2, $ l17 a $ 1a0

zákona č.5Ol1rg76 Zb. o územtronr plánovaní a stavebnom poľiadku /stavebný zákon}, v znení zmien

a doplnení, oznamttje

stavebníčke : Michaliskovti Michaela, nar.20'11.1990, ľod. Michalisková , Podvysokó

č.404

že proti uskutočneniu drobnej stavby:

zľiaclenie vodovodnej prípojky kRD č.285 na paľcele CKN č.382/16 bude prevedená na

parcclc CKN č.382/1, 382/16, pľístupovó komunikdcia ( CKN č. 3723/I, 3723/8 so stihlasont

vlastníku pozemku zo dňa 20.09'20Is) v k.ú. Tuľzovka v ľozsahu uvedenom v ohlásení, ktoľé

stavebnému úradtt stavebníčka ohlásila podaním zo dňa 20.09.2018 a za dodržania podmienok

uvcdenýclr vo vyjadrení SeVaKu, a.s. Žilira pod č j. ols020888/Aka zo dŤĺa I9.09.2018

zrigdenie kgnulizačttej prípojky k RIl č.285 na paľcele CKN č.382/16 bude prevedená lra

parcele CKN č.382/1 (so stihlasom vlastníka pozemku zo ĺltiĺt 20,09.2018) , 382/16 v k.ú.

Tuľzovka v ľozsalru uveclenom v olrlásenĺ, ktoľé stavebnému úľadu stavebníčka ohlásila podaním

zo c1ria 20.09.2018 a za dodržania podmienok uveclených vo vyjadrení SeVaKu, a's' Ziĺina pod č''i

oI802a888/Áku zo dťla 19.09.20l8

nemd nómietky.

Stavba bucle ľealizovaná podl'a pľojektovej dokumentácie oveľenej MsÚ Tuľzovka, ktoľá tvorí
neoddeliteľnú sťtčast'tohto oznámcnia' O rozkopové povolenic cez miestnu komunikáciu tľeba
požiaĺlat' v ĺlostatĺlčnĺlm pľcĺlstihu na Mestslĺom úľade v Tuľzovke - úscku výstavny
a ľozvoja mesta.

Podl'a $ 57 ods'5 stavebného zil<ona stavebný ťrľad upozoľňtrje stavebníka, že oznánrenic
stavebného úľadtt netrahrádza rozhodnutia' stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia
dotknutýclr oľgánov štátnej správy požadované podl'a osobitnýclr predpisov napľ. zákon NR SR
č'54312002 Z.z. o ochľane pľírody a krajiny, zákorr NR SR č). 478/2002 Z.z. o ovzduší, zákon NR
SR č.l84/2002 Z.z. o vodách a o Zmene a doplnení nicktoľých zákonov (vodný zákon) a stavebnĺk
je povinný doĺĺrŽat'pľi uskutočňovaní a rrŽívaní stavby pľíslušné slovenské technické noľmy.

Mesto Tuľzovka Vás týnrto záľoveti upozoľňuje, Že podľa $ 44 stavebného zákorra v znení
noviel stavba musí nrať pľirneľané technicke vybavenie a na stavbu je potľebné zabezpečit' odboľný
clozoľ osobou, ktoľá má ódboľnťr kvaliÍikácirr podľa osobitných predpisov.

o':o začatím výkopových pľác jc invcstoľka povinná zabczpcčit' vydčcnic všetkých
poozemných vedcní a sictí nachádzajúcich sa v záujmovom úzcmí stavby ich správcami.
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Stavebníčka môže začať uskutočňovat'ohlásenú drobnú stavbu do dvoch roko' odo dňa jeho
doručenia stavebníčke.

JUDr. Ľu olis
mesta

Spróvryl p.oplatok vzmysle položIcy 60a písm. e) bod.2 zákona č.t45/l995 Z.z. osprávnych
poplatkoch v znení neskorších noviel bude uhradený do pokladne na Meste TurzovIca i hodrrt,
10,00 eur.

Doručuje sa:

Michalisková Michaela, Podvysoká č.404
Mesto Tuľzovka - úsek ýstavby a rozvoja mesta

Na vedomie:
SeVaK a.s. Bôrická cesta č.l96 0, Ži|ina
LES-INVEST s.r.o, Podvysoká č.385

K písomnému ozniĺmeniu stavebný úrad pripojil oveľený jednoduchý situačný výkes.

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tohto omámenia

V'ľurzovke, dňa ďÍ.:.|.9...k.t

zho89698
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/UESTSKY URAD TURZOVKA (sR) +421 41 / 42 093 11
o23 54 TURZOVKA STRED 178

Mic haela Mic halis kol,ó

023 57 Podrysoká 404

V Podt,ysokej 20.09. 2018

Vec: Sťlltlas na pripoienie nehnutel'nosti na vereinú voĺlovoĺlnú.prípoiku

Mestský úrad Turzovkĺt, 023 54 Turzovkĺt Stred I78 týmto uĺlel'uje súhlĺu s pripojením
nehnutel'nosti nachúĺIzajúcej sa na uI Nóclražnásúp.č. 285' 023 54 Turzoĺ,kĺt, vlnstníkovi
nehnutel|nosti p. Michaele Michaliskol,ej na verejnú voĺlovoĺlnú prípojku, ktoró sn
nacháĺIza na parcelách č. 382/1, ktorej je ilastníkom Mestský ítraĺl Turzovka Zároveň
týmto uĺleľujeme sílhlas s výkopoĺ,ýnú prócami na lyššie uvedenej parcele

S po4dratont

Mestský ĺtrcd Tutzovka
v zastupení

M[.STO

s
6

zho89698
Textový rámček
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LEGENDA PODZĹN/NÝctĺ stEĺí,

VcD0V0D itlĺvRi-loVĺruý

- 
- 

*---=> VOD0VOD r;ĺisru;ÚcI
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t'

ryt'.

Zodpovedný projektonÍ : Vyprocovol Kreslil

lng. Robert Cyprich 0ndreós Frontisek

ľi/iesto sto Tur zovk.o Č.382/16

stovby : Mĺchoolo Micholiskovó
' Podvysok<1 č. 404,023 51lnvestor

Formot 2Ä4

tum vyhotovenio 09/70t8

Ucel PD : DSP

PREDAJŇA - TURZoVM _ parc'č, 382/16

Stovba :

V0D0V0DNÁ PRĺPoJKA Císlo zókozky 55/ZjtB
Ohsoh výkrosu

CtLl(0VÁ ilUÁcn

l/ĺerko :

l:500

CísIo výkresu

zho89698
Textový rámček



LEGENDA PoDZElÝxÝcl slgĺĺ'

KAi\lAl_ ĺvavRľlcvĺtruÝ

splaŠrovÝ raĺĺL ExlsĺulÚcĺ

Í)J-'
.;(

s,i(ťr.:'.: 
j

ŕv

A
t:

FormoÍ: 244
Dótum vyhotovenio 09/2018

Úcel PD DSP

PREDAJŇA - TURZoVM _ paľc'č 382/16

Vyprocovol

}GNALIZAČNÁ pRĺpolxn
oh výkresu :

CELI(0VÁ SmÁcn

iesto stovb rT
ln 0rvest otovb Mĺchoelcv Mi skocholi Podvo, okÓ 404vys 5702i

Zodpovedný projektonl :

lng, Robert Cyprich
Kreslil :

Ondreos Frontisek

,c.

Siovbo ĺ

Císlo zokozky ; 55/20t8

lvĺierko

ĺ:500

Cĺslo výkresu :

zho89698
Textový rámček
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Úrad geodézie, kartograÍie a katastra Slovenskej republiky

InfoľmntÍvna kópia z mapy
V1rtvorené cez katastrálny portál
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Stovenskej republiky

yŕpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTí
Vytvorené cez katastrálny portál

okres: čadca
ObeC: TURZOVKA

územie: Turzovka
Dátum vyhotovenia 22.11.2021
Čas vyhotovenia: 08:48:34

PARCELA reglstra ''G'' evidovaná na katastrálnej mape

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ' p. lJmiest' pozemku Právny vzťah List mapy Druh ch'n.

3821 1 9788 zastavaná pIocha a 17 í 953í
nádvorie

Legenda:
Spósob vyuŽĺvania pozemku:

17 - Pozemok, na ktoromje postavená budova bez označenia súpisným čĺslom

Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územÍ obce

LlsT VLASTNĺGTVA č,. 1341

Por. čÍslo meno a miesto trvalého vlastnĺka

í Mesto Tuľzovka, Jašíkova í78, Turzovka, PSč o23 54, sR
3í433í

1/1
tco

lnforľnatĺvny v,ýpis 1t1 Údaje platné k: ĺ8.íĺ.202í 18:00



okres: čadca
Obec: TUMOVKA
Katastrálne územie: Turzovka

Urad geodézie, kartografie a katastra SIovenskej republiky

výpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTí
Vytvorené cez katastrálny poŕál

Dátum vyhotovenia 22.11.2021
Čas ia: 08:59:í6

PARGELA registľa ''c'' evidovaná na katastľálnej mape

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spósol využ. p. L]miest. pozemku Právny vzt'ah List mapy Druh ch.n.

370l ? 'l12 zastavaná plocha a 25 1

nádvorie
Legenda:
Spósob využ ĺvania pozemku :

25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jejsÚčasŕi

Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

953,t

LlsT VLASTNĺCTVA č. 134ĺ
Por. čÍslo Priezvisko, meno (názov) a miesto trvalého pobvtu vlastnĺka Spoluvlastn ĺckv podie l

ĺ Mesto Turzovka, Jašíkova í78, Turzovka, PSč o23 54, sR
tČo: 31433í

1/1

výpis 1t1 Udaje platné k: ĺ8.í1.202í 18:00



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
yŕpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTĺ

Vytvoľené cez katastrálny portá!okres: čadca
Obec: TURZOVKA
Katastrálne územie

Dátum vyhotovenia 21.12.2021
15:54:56Turzovka

VYPIS z LlsTU VLASTNĺGTVA č
ČnsŤ,q: MAJETKIvA PaDsTATA

Súpisné číslo na parcele čislo

285 3821 16
Legenda:
Druh stavby:

'ĺ0 - Rodinný dom

Kód umiestnenia stavby:

Čas otovenla:

2657

PARCELY registra ''C" evidované na katastrálnej mape

Parcetné čisto Výmera v m2 Druh pozemku Spósob využ' p' lJmiest. pozemku Právny vzt'ah Druh ch'n.

3821 16 203 zastavaná plocha a nádvorie 15 1

Legenda:
Spósob využ ĺvania pozemku :

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku:

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územĺ obce

Stavby
Druh stavby Popis stavby

10 Rod. dom čs.285

1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

ČnsŤg; vLAsTNĺCt A lNE IPRAVNENE osoBy
Por. čÍsto Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čÍslo 0čq a Spotuvlastnícky podiel

mlesŕo trualého pobytu (sídlo) vlastnika

Účastník právneho vzťahu: Vlastnĺk
í Michalisková Michaela r' Michalisková, Podvysoká, č.404, sR 1 / 1

Dátum narodenia : 2o.1ĺ.í990
Titul nadobudnutia Darovacia zmluva so zriadenĺm práva vecného bremena č. V ĺ1212009 zo dňa 9. 2. 2009 -

1 { 9/09

Druh ch.n. Umiest. stavbY

1

ČĺsŤ c: Ťancuv
Por.č.:

Vecné bremeno spočívajúce v práve užívania prevádzaných nehnutel'ností v prospech Štefan Michaliček, nar.
í.5' 'l948 a Máľie r. Michaliskovej, nar. 2í. 3. í949, Ján Michalisko, nar.'l9. 5. 1966 a Veronika r. Jarošová, nar
24.1'.l.1971- íĺ9/09

Vecné predkupné právo podlh zmluvy V 570/2009 z 6.4.09 v prospech Ján Michalisko r.Michalisko
nar.í9.5.í966 a Veroniky Michaliskovej r.Jaľošovej nar.24.11.1971 (dom čs.285 a KN paľc.382/16) -24012009

lné údaje:

Bez zápisu.

Poznámka:
Bez zápisu.

lnformatívny výpis 1t1 Údaje platne k: 17.12.202ĺ ĺ8:00
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