
rÚ pľł ZľĺLUvA
uzavretá podľa $ 409 a nasl. obchodného zákonníka

a na zäk|ade zákona č. 442lŻo02 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kana|izáciźlch a o zmene

Predávajúci
obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
oprávnený k podpisu:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
lČo:
DIČ:
Telefoďfax:

a doplnení zákoĺa č,.2761200I Z. z. o v odvetviach

číslo zmluvyz l44l20l8

článoľ l.
ZMLUVNÉ sľnłľy

Mesto Tuľzovka
Stred 178,023 54 Tirrzovka
JUDr. Ľubomíľom Golisom, primátoľom mesta

JUDr. Ľubomíľ Golĺso primátoľ mesta
Prima banka Slovensko, a.s. pob. Čadca
SK50 5600 0000 00020461 700Ż
00 314 331
2020s533t5
04ý4209321
(ďalej len,,pľedávajúci'o)

a

Kupujúci
obchodné meno : Seveľoslovenské vodárne a kanalĺzácie a' s'

Sídlo : 010 57 Ži|ina, Bôrická cesta 1960

Zapísanáv obchodnom registri okľesného súdu v Žiline, odđ .:Sa, vloźka ě.:l0546lL

Zastilpená: Pľedstavenstvom
Oprávnení k podpisu : dvaja členovĺa predstavenstva
lČo: 36 672 297

DIČ: Ż022238900
IČ oprĺ : SK2022238900
Bankové spojenie: ČSog, a.s. Bľatislava
IBAN; SK51 75000000000025188033
Telefonickýkontakt: 04117071711, Fax 04117071156

Zodpovedný zapnpravuzmluvy : Dana Stražovcová
(ďalej len,okupujúcĺ'o)

čHnok lI.
ÚvouľÉ UsTA}ĺovENIE

Predávajúci je vý,lučným vlastníkom súboru objektov a zaiađeni špecifikovaných v Čl rv.

tejto zmluvy slĺzĺacĺ íeľejnej potrebe ĺa odvädzanie odpadových vôd obyvateľstva a iných

pioducento.'n 1ľul"; len ,;veřejn á kanaluálcia''), neviažu sa k nim żiadĺę ťarchy, ztioŽné

prtna,pľedkupné právaa iné piáva tretích osôb, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom rušiť

äl"bo obmedziť prevádzkovanie verejnejkanalizttcie, ktoré bude vykonávať kupujúci.
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čHnok III.
ÚčBĺ' ZMLUvY

Účelom tejto zmluvy je kúpa časti veľejnejkanalizäcie v zmysle hore citovaných pľedpisov

na vykonávanie vodóhospodárskych činností, ktoré súvisia s prevádzkovaním veľejnej

kanaíizäcie v súlade s osobitnými pľedpismi, a to najmä so zákonom č,. 44212002 Z. z.,
Zákonom čis|o 36412004 Z. z. o vodách a o zmene zźlkoĺa Slovenskej národnej rady číťo
372llg9o Zb. o pľiestupkoch v zĺeni neskorších pľedpisov (vodný zźlkon), Vyhláškou MZP
SR číslo 3g7l2O03 Z. i.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej

veľejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva

vyprisřanych odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotľeby

uôäy, ako aj u .ílud" s platnýn prevádzkovým poľiadkom verejného vodovodu a verejnej

kanalizźrcie' so všeobe cne zétväznými naľiadeniami obce a ľozhodnutiami príslušných oľgánov

verejnej správy viažucimi sa k odovzdanej verejnejkaĺaĺrizácii.

čHnok IV.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto lcupnej zmluvy je kupa hmotného majetku _ splaškovejkanalizttcie, ktoľá

bola vybudovaná viámci stavĘ rrKańaľzácĺa mesta Turzovka _ pľedĺženĺe Turkov" v k.

ú. Turzovka a skolaudovaná uživacimpovolením, Rozhodnutím okľesného úradu v Čadci,

odborom staľostlivosti o Životné prostredie pod číslom: oU-CA-osZP-20l71005847-006.
zo dřn28.06.2017, v skladbe:

kanalizačné potrubie splašková kana'lizácia- materiál PVC DN 300 mm v dĺzke 7I,O9 m

zaústenia 2 (dvoch) kusov kanalizačných prípojok
reviznekanalizaěné šachty_ a (štyri) kusy

2. Pľedmetom tejto zmluvy nie je kúpa majetku kana|izačĺých prípojok.

3. Pľedávajúci predáva a odovzdáva a kupujúci kupuje a prebeľá hmotný majetok uvedený

v tomto článku zmluvy v takom stave, v akom sa tento hmotný majetok nachädza v ěase

uzavretiatejto zmluvy v zmysle ust. $ 501 občianskeho zákonníka' Kupujúci vyhlasuje, že

sa so stavom kupovaného hmotného majetku dôkladne oboznámil. obstarávacia hodnota

predmetu zmluvy je 38.860'4ó €bez DPH.

čbnok v.
CENA A PLAToBNÉ ľouľĺrENKY

Predávajúci odpredáva hmotný majetok uvedený v tomto predmete zmluvy v stave

spôsobiĺom na ładne uŽivanie za dohodnutu cenu ĺ.0. - € bez DPH /slovom: desať eur/

a kupujúci ho zatuto cenu kupuje.
ruiuiĺcĺ zap|ati kupnu cenu na účet predávajúceho, na základe faktury vystavenej

pređávajúcirľna č. účtu SK50 5600 0000 OOO2 0461 7002 najneskôr do 7 dní odo dňa

ĺeĺn''o'iĺ tejto zmluvy, splatnosť ktorej nebude kľatšia ako 14 dní odo dňa jej vystavenia.

čÉnok VI.
ODOVZDANIE A PREVZATIF PREDMETU ZMLUVY

Predávajúci odovzdá a kupujúci pľeberie hmotný majetok uvedený v Čt. ry. tejto zmluvy

2.
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protokolárne. o odovzdaní aprevzati sa vyhotoví pľotokol, ktoľý podpíšu obidve zmluvné
strany a ktoľý je súčasťou dokladovej časti v súlade s prílohou č. l tejto zmluvy.

čHnok VII
PoSTÚPENIE PRÁv A PovINNosTI

1. Predávajúci postupuje na kupujúceho svoje právaa povinnosti plynúce zo Zmluvy o znadeni
vecného bremena uzavretej dňa 30.10.2011 spovinnými: Stanislav Tomala amanželka
Slavomíra Tomalová, trvale bytom: 023 54 Tuľzovka, Stľed 403 - právo in rem _ príloha
c.J

2. Predávajúci postupuje na kupujúceho svoje práva a povinnosti plynúce zo Zmluvy
o zriadení vecného bľemena č. 8ó6083/00ll20l7 uzavretej dřn29.ll.2017 s povinnými :

Slovenská ľe.publika, Železnicę Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensovä 8, 813 61
Bratislava, IČo: l I 364 501 _ pľávo in person _ pĺółra o. :.
' r;,,i { t: ..:'

3. Predávajúpi,.dźłva touto lĺupnou zmluvou výslovný súhlas kupujúcemu na zápis vecných
, . 'hľąnien-gvędenýoh včl. VII, ods. 1 a2) tejto zmluvy a súhlasí s ich zápisom do katastľa

nehnuteľností.

4. Kupujúci na svoj náklad zabezpeči zápis vecných bľemien v súlade s predchádzajűcimi
bodmi.

Clánok VIII
zÁvnnBČľn usľłľovENIA

1. Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu' z ktoých 1 ľovnopis je
pľe pľedávajúceho a 1 rovnopisje pľe lĺupujúceho.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn]írrni stľanami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle oboch zmluvných strán.
Zmluvné strany beru na vedomie to,žetźlto zmluva je v zmysle ust. $ Sazttkona č,. 2|ll200o
Z. z. o slobode infoľmácií v spojení s ust. $ 47a občianskeho zźtkonnika povinne
zverejňovanou zmluvou.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, Že s obsahom zmluvy sa oboznámili, plne mu poľozumeli a na
znak súhlasu s jej obsahom ju bezvýhrad, podpisujú

4' Táto zmluva bola schválená Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tuľzovke č. 87 _ 2514 -
2018 na zasadnutí đŤa 25. 04. 2018, ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.

5. Príloha ě. l _ dokladová časť , príloha č).2 - Preberací protokol a príloha č. 3, ktoru tvoria -
Zmluva o zľiadeni vecného bľemena uzavľetej dňa 30.l0.2OI7 spovinnými: Stanislav
Tomala amanželka Slavomíra Tomalová, Zmluva o ziadęni vecného bremena č.
866083/001/2017 uzavretej dř,a 29.l|.2017 s povinnými : Slovenská ľepublika, Železnice
Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bľatislava, IČo: 31 364 501 _ právo
in peľson a Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 87-2514-2018, sú nedeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.



6. Zmluvné strany prehlasujú, žepredtxajúci odovzdal kupujúcemu doklađy uvedené v prílohe
č. l tejto zmluvy- dokladová časť. Doklady sú uložené pri rovnopise zmluvy uloženej
u zamestnanca kupujúceho, zodpovedného za pľrprav:u tejto zmluvy.

V Žiline dňa 3/ r fu le V Žiline, dňa 3/. y ąo/ł

Pľedávajúcĺ: Kupujúcĺ:a-
lng. Tatíana Šrbová

pľoĺl.sľĺllľíčlĺa pĺlĺlsĺavcnslľa
stvERost0vENsxt vĺluĺirľľ A K{tJÄtIZÁcĘ 8&JUDr. Ľubomíľ Golis

pľimátor mesta

hg. Mĺruslar runüú
čltnpĺad{rľenĺtn

sEvao$ort{str äť

jsk76174
Obdĺžnik

jsk76174
Obdĺžnik

jsk76174
Obdĺžnik



Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 14412018

Dokladová čast'

1. Stavebné povolenie č. oU-CA-osZP-20I6l007784.6 zo día 5.9.2016
2. Uźivacie povolenie č. č. oU-C A-osZP-20I7l005847-006 zo dřn28.6.20l7
3. Skuška vodotesnosti zo dňa3I.l1'.2016
4. Protokol o odovzdani aptevzati stavby zo dřla3I.3.2016
5. Projektová dokumentácia stavby
6. Stavebný denník
7. Ceľtifikáty použitého materiálu
8. Geodetické zameranie
9. Zoznamproducentov
10. UznesenieMestskéhozastupiteľstvavTuľzovke č,.87 _2514_2018 zo dře 25.04.2OI8_

overená kópia
17. Zmluva o zńadení vecného bremena lzavretej dňa 30.10.2017 s povinn;ýłni: Stanislav

Tomala a manŽelka Slavomíľa Tomalová, trvale byom: 023 54 Tuľzovka, Stred 403 _
overená kópia

12. Zmluvao znadeni vecného bremena č. 8ó6083/00112017 lzavretej dřn29.ll.2017 s
povinnými : Slovenská republika, Železnicę Slovenskej republiky' Bľatislava, Klemęnsova
8, 813 61 Bratislava, IČo: 31 364 501 - oveľená kópia
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Príloha č. 2 ku kupnej zmluve č. 14412018

PREBERAcÍ PRoToKoL
ku kúpnej zmluve č. 144l20l8, uzatvoľenej medzi

Predávajúcim :
Mesto Tirľzovka, so sídlom Stred 1781023 54 Turzovkao zastúpeným JUDľ. Ľubomírom
Golisom, pľimátorom mesta
a
Kupujlicĺm:
Seveľoslovenské vodáľne a kanalizácĺe, a. s. so sídlom Bôľická cesta 19ó01 010 57 žlna
Na stavbu : ,rKanalizácĺa mesta Tuľzovka - pľedlženie Turkov" v k. ú. Turzovka , ktorá
bola skolaudovaná uživacim povolením, Rozhodnutím okľesného úľadu v Čadci, ođboľom
staľostlivosti o životné prostľedie pod číslom: oU-CA-osZP-20l71005847_006. zo dřn28.06.20l7
v skladbe :

kanalizačné potľubie splašková kanalizácia _ mateľiál PvC DN 300 mm v aĺžte 71o09 m
zaústenĺa 2 (dvoch) kusov kanalĺzačných pľípojok
revízne kanalizačné šachty- 4 kusy

V Žiline, dňa

Pľedávajúcĺ Kupujúci :SEVAĘ a. s.

y()DÁR
NN Á K1NÁLI

a.s,
L]óľiĺ;Łi

()ĺ0 57

cesfa 1960

ZItN,Ą @

JUDľ. Ľubomíľ Golis Kubalík
vedúcĺ IIS Kanalĺzácia

majsteľ HS

jsk76174
Obdĺžnik

jsk76174
Obdĺžnik
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UZNESENIE č.: 87 _25/4_20t8

) {łlľr-',ll'l.t 'll1l

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVo V TURZOVKE

N sCHVAĽUJE

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Tuľzovke: l3
Pľítomní na hlasovaní: 12
Hlasovanie ZA: 9, MY'D:' V-iera Belková, Mgr. Raśtislav Bakajsa, JUDr. Martin Birka, Maľiárl Chudej,

Ladislav Kaduľa, Ing. Jana Majtánová, Ing. Maľtin Mravec,
PaedDr' Eleonóra Nekorancová, Ladislav Šteinigeľ

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŽ'^L sa hlasovania: l, Mgr. Štefan Kompánek
NEHLASOVALI: 2, Mgľ. Kamil Kobotka, Miroslav Rejda

Pľim
JUDľ. Ľ GOLIS

\ 
:ir"1 l'ĺĺ:iuĺAĺl n'?:!t] ""'"''//Zĺć1\,/

\_

Ż

Prevod vlastníckeho práva k majetku mesta Tuľzovka, Vodnej stavby pod názvom ,,Kanalizáciamesta Tuľzovka pľediženie Tuľkov" v obstarávacej cene: 38.860,4ó Euľ, pľe:
Severoslovenské vodáľne akanalizácie, a.s', lČo: lo 6722g7, so sídlom: Bôrická cesta 19ó0'
0l0 57 Żilína, v zmysle $ 9a, o,ds. 8, písm. e) Zákona č,, l38/lgg:- Zb. omajetku obcĺ v znení
neskoršíclr predpisov ako prípad hodný osobitného zÍeteľa, za kúpnu cenu stänovenú dohodou
zmluvných strán v sume: 10,_ EUR bez DPH'

Postúpenie práv apovinnosti plynúce zo Zmluv o zľiadenĺ vecného bľemęna uzatvoľených
s povinnými: Żeleznice Slovenskej republiky' p' Stanislavom Tomalom a nranŽelkou
Slavomíľou Tomalovou, bytom: O23 54 Turzovká, Stľed 403, pľe Seveľoslovenské vodáľne
akanalizácie, a's., lČo: lo 6722g7,so sídlom: Bôrická cesta lq'60, ol o sl Żilina
bez pľipomienok

ľ

Podpísal clňa; 4 ĺ ?o/ľ

!'

jsk76174
Obdĺžnik
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POZNÁMKA:
PrecJ ZOČ(:t l'l Zeil:rlyCl : |'(.(. je pCl'|reDne
Podzernrlé ug6grlicl St-'] ZC\r eSie'e V ZmySle
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^ ',1r., :a lri. <r r a-],.(: \/ i
ÜV'Jc' ! l! JP,l v/ \

pÍ$ 05/20lĄ

RPS

11/20lĄ

Ćĺs|o výkresu :

l
P0DR0BNÁ SlTtJÁCn

0bsoh výkresu :

Zodpovedný pro Vyprocovcl: Kreslil :tont
lng. Robert Cyprich 0ndreóś FronŤiŠek

MiesŤo stor,by l Turzovko, Turkov

lnvestor stovby : MesŤo Turzovko

KAľ'|ALMCIA ľIł ESTA TU RZOVI(A

.PREDIżEI|EruRK0V

Stovbo r

500

Formot :

Mierko :

Číslo zókozky l

ÚČetPD :

vyhotovenio


