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/ !ĺĺo/1ĺzfu ;il'/uzĺ
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluv y o zriadení vecného'bľeillena

uzatvorená v súlade s $ 50a a $ l5ln a nasl. zákonač.4011964 Zb. občiansky zákonník
v zneni neskorších predpisov; ev. č,.n-z5lz022-^H

(ďalej len,,Zmluva")

Čt.I
ZMLUVNE STRANY

1.1 Budúci povinný z vecného bremena:
obchodné meno : Mesto Turzovka
Sídlo : Stred č.178,023 54 Tuľzovka
Zasttryený a oprávnený k podpisu : JUDr. Ľubomír Golis, primátoľ mesta Tuľzovka
oprávnený k ľokovaniu : Mgr. Anna Hrtúsová, referent
IČo : 00314331 DIČ:2O2O553315
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., pobočkaČadca
Císlo bankového účtu :020461700215600
IBAN : SK50 5600 0000 00020461 7002
SWIFT/BIC : KOMASK2X
Adresa pľe doručovanie písomností : Mesto Turzovka, Stred č. I78,023 54 Turzovka
Udaje k DPH : budúci oprávnený z vecného bremena nie je platiteľ DPH
(d'alej len,,Budúci povinný"),

A

I.2 Budúci opľávnený z vecného bľemena:
Meno a priezvisko : Michal Rezníčeko rod. Rezníček
Dátum narodenia : 16.11.1988, rodné číslo: 88l11617937
Štátna príslušnosť: : občan Slovenskej ľepubliky
Trvalý pobý :023 54 Tuľzovka, Stred 291, SR
Kontaktné údaje: :MT +421907 657 235,
opľávnený k ľokovaniu : Michal Rezníček
Adľesa pre doručovanie písomností :023 54 Turzovka' Stred 291, SR
(ďalej len,,Budúci opľávnený")
(ďalej Budúci oprávnený a Budúci povinný spolu aj ako,,Zmluvné stľany").

Člu
UVODNE USTANOVENIA

2.| Zmluva sa uzaÍvára v nadväznosti na žiadosť stavebníka: Michal Rezníček' Stred 291, 023 54
Turzovka, ktoý požiadal o v1pľacovanie Zmluvy na zľiadenie vecného bľemena ako Budúci oprávnený
z vecného bremena. pre potreby realizácie a zabezpeéenia vecného bremena' týkajúceho sa stavebného
objektu : Vodovodná pľípojka (ďalej len ako inžinierske siete v príslušnom tvare) k stavbe
s názvom: ,,Rodinný dom _ novostavba, Tuľzovka' p.č. KN-C 556/2 kú. Tuľzovka" (d'alej len
,,Stavba"), za účelom získania stavebného povolenia podlä príslušných ustanovení zákona é. 5011976
Zb. oizemnomplánovaní a stavebnomporiadku (stavebný zákon)v znenineskoršíchpredpisov

2,2 Budúci povinný je ýlučným vlastníkom pozemkov zapísaných na LV é. I34I evidovaného
okresným úradom Čadca, katastľálnym odboľom, pre okres Čadca' obec Turzovka, katastrálne územie
Turzovka:
- parcely c-KN č.372414 - druh pozemku: zastavanáplocha a nádvoľie o ýmere 73 m2,
- parcely c-KN č.372413 - druh pozemku: zastavanáplocha a nádvorie o ýmere 658 m2,
- parcely C-KN č. 55315 - druh pozemku: trvalý trávnatý poľast o 'r'ýmere 490 m2
(d'alej len ako ,,Budúce zaťažené pozemky")'

2.3 Budúci oprávnený je ýlučným vlastníkom pozemkov zapísaných na LV č. 8593 evidovaného
okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec Tuľzovka, katastrálne územie
Turzovka : parcely C-KN č.55612 - druh pozemku: záIlrada o ýmere 500 m2; parcely C-KN č. |321' -
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druh pozemku: TTP o ýmere 206 m2; parcely c-KN č. 5167 _ druh pozemku: TTP o ýmere 35
aparcely C-KN č. 5i73ll- druh pozemku: TTP o ýmere l3I7 m2. Rodinný dom - novostavba
postavená na pozemku parcely C-KN č.55612.

čl uI
PREDMET ZMLUVY

3'1 Zľnluvné strany uzatváraji Zm]uvu vsúlade sustanovením $ 50a občianskeho zélkornika a
ustanoveniami $ 151n až $l51p občianskeho zákonníka avZmluve sa zavázuji, že do dohodnutej
doby podl'a čl. Iv, bod 4.1) tejto Zmluvy, uzatvoria medzi sebou zmluvu o zriadení vecného bremena
v prospech budúceho opľávneného z vecného bremena bližšie určeného v č1' I tejto Zmluvy'

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto Zmluvy v budúcnost i uzavru Zmllvu o zriadeni
vecného bľemena, ktorej náležitosti sú špecifikované v nasledujúcich ustanoveniach tejto zmluvy.

čl. ry
PODMIENKY UZATVoRENIA A NÁLEŽITOSTI BUDÚCEJ ZMLUVY

4.I Zmluvné strany sa zaväzuji, že za podmienok dohodnutých touto Zmluvou uzatvoria medzi
sebou zmlur'u o zriadení vecného bľemená, po ukončení Sta;by: ,,Rodinný dom _ novostavba,
Tuľzovka, p.č. KN-C 556/2k.ú. Turzovka a stavebného objektu: ňdovodná pľípojka, vybudovanú
na nehnutelhostiach uvedených v čl. II, bod,2'2) tejto zmluvy, v lehote podl'a tl iv, bod 4.9 a 4.10
tejto Zmluvy, s týmito podstatnými náležitosťami:
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4-2 Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje zriadiť na nehnutel'nostiach uvedených v čl. II,
bod 2.2) tejto Zrnluvy vecné bremeno 'u p.o'p""h budúceho oprármeného z vecného bremena
spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bľemena strpieť na častiach nehnutelhostí:

a) zriadenie a vybudovanie Vodovodnej prípojky (inžinierskej siete) v rámci Stavby na
Zaťažených pozemkoch v nevyhnutnom rozsahu' tak ako je vyznač,ené v pľojektovej dokum"rrta"ĺĺ
Vypracovanej Ing. Róbeľtom Cyprichom, - autorizovaným stavebným inžinieiom, zo dia O9l2O22 pre
stavbu: 

''Rodinný dom - novostavba, Turzovka, p.č. KN-C 55612 v k.ú. Turzovka'o, súčasťou ktorej je
aj stavebný objekt: Vodovodná prípojka, kópia ktorej tvoľí prílohu tejto Zm7uvy,

b) vstup, pľechod aprejazdpeši' motorovymi a nemotorovými dopľavnými prostľiedkami' strojmi
a mechanizmami z dôvodu prevádzky, udržby, opráv a rekonštrukcie inžinieiskych sietí budúóim
oprávneným z vecného bremena v rozsahu vymedzenom geometrickým plánóm na vyznačenie
vecného bremena po vybudovaní inžinierskych sietí,

c) uŽivanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu, úpravy, rekonštrukcie a odstránenie inžinierskych
sieti, , za tým účelom Budúcim oprávneným v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom.

4.3 Vecné bremeno spočívajúce vpovinnosti strpieť vstup osôb avjazd' vozidiel zdôvodu
prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie inžinierskych sieti sa vzťahuje na nevyhnutné časti
predmetných nehnutelhostí.

4.4 Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzavrie na dobu neurčitú s tým, že ýmeranehnutelhosti zaťaŽených vecným bremenom bude určená vZlll7uve ozriadení vecného bremena
v súlade s príslušným geometrickým plánom podl'a bodu 4.8 a 4.9 tohto článku .

4.5 Zmluvne strany sa dohodli, žeprávo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriadi za jednorazovu
odplatu určenú a schválenú mestským Zastupitel'stvom, podl'a čl. V) tejto Zmluvy.4'6 Zn7uvné strany sa dohodli, že náklady súvisiače s uzatvorením budúcej-zmluvy (osvedčenie
pravosti podpisov, poplatok za návth na vklad) bude znášať budúci oprávnený' Návrh na vklad do
katastra nehnutelhostí podá budúci povirľlý po zaplatení príslušných poplutkorr.
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len ,,Katastľálny zákon") za podmienok' ktoré budú stanovené v zmluve o zriadení vecného bremena,
ktorej návrh na povolenie vkladu do katastra nehnutelhostí podá Budúci povinný na náklady Budúceho
oprávneného a za podmienok, ktoré budú stanovené v zmluve o zriadení vecného bremena.

4.8 Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaváýe, Že rozsah vecného bremena pre účely
Zmluvy o zriadení vecného bremena bude vymedzený autorizačne aj úradne overeným geometrickým
plánom na vyznačenie vecného bremena (d'alej len ,,Geometľiclcý plán"), ktorého vypľacovanie
zabezpeči Budúci oprávnený po ukončení stavby na vlastné náklady. Zá,ľoveň sa zaväzaje, že
vyznačenie vecného bľemena v teľéne geodetom bude za účasti zamestnanca mesta Tuľzovka.

4.9 ZmIuvné strany sa dohodli, že budúci oprávnený z vecného bľemena sa zavázuje, Že na vlastné
náklady zabezpečí vypracovanie osobitného geometľického plánu s vyznačením ľozsahu
pľedmetného vecného bľemena podl'a bodu č. 4.8) tejto Zmluvy a pľedloží ho budúcemu
povinnému zvecného bremena azároveťl predloží aj písomnú ,ý^, na uzawetie Znluvy
o zriadení vecného bremena, najneskôľ však do 30 dní pľed podaním návľhu na vydanie
kolaudačného ľozhodnutia na Stavbu. Ak budúci oprávnený z vecného bremena nesplní ktoruko|'vek
z povinností uvedených v predchádzajúcej vete tohto odseku a v určenom termíne, budúci oprávnený
z vecného bremena sa súčasne zavänlje zaplatiť budúcemu povinnému z vecného bľemena zmluvnú
pokutu vo výške 10,- € za každý deň omeškania, na základe faktúry vystavenej budúcim
povinným z vecného bľemena.

4.|0 Zriuvné strany sa dohodli, že Budúci povírĺrý sa zaväzuje uzatvoriť s Budúcim opľávneným
zmluvu o zríadení vecného bľemena v lehote, najneskôľ do devät'desiat (90) dní odo dňa doľučenia
výnĺy Budúceho opľávneného a za dodržania podmienok tejto Zmluvy.

4.II Budúci oprávnený sa zavázuje, že zriaďenie avybudovanie prípojky vody, vodovodu
a prekládka vodovodu bude vybudované v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing.
Róbertom Cyprichom, - autoizovaným stavebným inžinierom Zo dňa 0912022 pre stavbu: ,,Rodinný
dom _ novostavba, Turzovka, p.č' KN-C 55612 v k.ú. Tuľzovka"' súčasťou ktorej je aj stavebný objekt:
Vodovodná pľípojka.

Čt. v
ODPLATA ZAZKI^DENIE VECNÉHO BREMENA A PLAToBNÉ ponnĺrENKY

5 ' 1 Zmluvné strany sa dohodli, že právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriadi za jednorazovi
odplatu vo výške 10.- EUR, slovom: desat'euľ.

5.2 Jednorazová odplata za vecné bremeno je schválená uznesením Mestského zastupitel'stva
v Turzovke č. I 49 - I 6l 12 - 202I na rokovaní ďňa 16.12.2021 .

5.3 Jednorazová odplata za vecné bremeno určená v ods. 4.l Zm|lwy bude vyfakturovaná
Povirmým z vecného bremena v lehote do 10 dní odo dňa účinnosti Zmluvy o zriadení vecného
bremena 

čt. vl
PRÁVA A PoVINNoSTI ZMLUvNÝcH STRÁN

6.l Budúci oprávnený Sa zavánlje dodržať pri ziadeni Vodovodnej prípojky nasledovné
podmienky:
a) vodovodná prípojka musí byt'umiestnená mimo stavby schodiska ku základnej škole, v zelenom

pásme pozemku C-KN é.55315, na základe platného ľozkopového povolenia v ľámci Stavby,
b) bod napojenia musí bý'umiestnený mimo stavby schodiska,
c) cestné teleso a zeleň po rozkopávke je povirmý dať do pôvodného stavu. Vysadiť zeleň
d) pri budovaní dbať na zvýšenú bezpečnosť, pretoŽe sa tam pohybujú deti
e) dodržiavať ochrarľré pásma
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6.2 Budúci oprávnený nesmie bez predchádzajúcej písomnej dohody s Budúcim povinným v časti
Budúcich zaťažených pozemkov' na ktoľé sa nevďahujú práva vyplývajúce z budúceho vecného
bremena, budovať ďalšie stavby, zasahovať iným spôsobom do tejto časti Budúcich zaťaŽených
pozemkov, vysádzať stľomy, kľoviny alebo vysoké porasty ani iným spôsobom zasahovať do celistvosti
ostatných častí pozemku alebo stavby.

6.3 Budúci oprávnený sa zavänlje uhradiť Budúcemu povinnému preukázatelhú škodu, ktorá mu
vznikne v pľípade nedodľžania podmienok uvedených v Zmluve, ako aj porušením právnych predpisov,
techniclcých noriem.

6'4 Budúci oprávnený ie povirrný:
6.4.1 zabďzpečiť, aby pri realizácii Stavby a jej užívanim, údržbou, opravami, pľípadne
rekonštrukčnými pĺácami na nej, neboli dotknuté stavby, zariadenía a ostatný majetok Budúceho
povinného talcým spôsobom, ktoý by:
a) narušil ich stabilitu,
b) narušilriadnuprevádzku zariadeni,jejbezpečnosťaleboplynulosť,
c) znemožnll alebo podstatne sťažil ich údržbu alebo opravu,
d) znehodnotil ich alebo trvale poškodil,
e) bol v ľozpore so všeobecne platnýnri právnymi predpismi, technickými normami .

6.4.2 pľi ľealizácii Stavby odstľánito zeminu z ýkopov a iný odpad na pozemku Budúceho
povinného, pričom skladovať odpad na ňom je neprípustné;

6.4.3
a)

zabezpečiť v prípade porušenia zmluvných podmienok na vlastné náklady:
odstránenie dôsledkov neoprá'ĺneného konania Budúceho ôpľávneného, alebo osôb konajúcich
v jeho mene a na jeho účet,
v prípade poškodenia zať'adeni, stavieb alebo pozemkov Budúcim oprávneným, ich uvedie do
pôvodného stavu, aký bol pred poškodením;

b)

6'4'4 uviest' Budúci zaťažený pozemok po ukončení Stavby do stavu zodpovedajúcemu
schválenému projektu Stavby a ľozhodnutiam stavebného úradu, ktorými sú stavebné povolenie, iné
povolenie, na záHade ktoľého bola ĺealizácia Stavby povolená, prípadne Kolaudačné rozhodnutie na
predmetnú Stavbu alebo jej časť.

6.4.5 Zĺll7uvné stľany sa dohodli, že budúci oprávnený z vecného bremena bezprostredne' najneskôr
však v lehote 30 kalendáľnych dní po uložení a vykonaní technických skúšok inžinierskych sietí
potrebných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na ne' uvedie povľch zaťažených pozemkov do
pôvodného stavu, pokial' sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že nedôjde k dohode a ani
k splneniu povinnosti zo stľany budúceho oprávneného z vecného bremena' je budúci povinný
zvecného bľemena opľávnený uviest' povľch zaťažených pozemkov do pôvodného stavu na
náklady a ľiziko budúceho oprávneného zvecného bľemena. Za nesplnenie povinností uvedených
v prvej alebo druhej vete tohto odseku, má budúci povinný z vecného bremena právo požadovať od
budúceho oprávneného z vecného bľemena zmluvnú pokutu vo ýške 10,- € za každý deň
omeškania aÍo až do času, kedy k splneniu týchto povinností pristúpi budúci povinný z vecného
bremena podl'a tohto odseku. Budúci opľávnený z vecného bremena sa súčasne zavdzuje, že zmluvnú
pokutu podľa predchádzajúcej veý zaplatí na zóklade fahúry vystavenej a zaslanej budúcim povinným
z vecného bremena. Uhľadením zmlwnej pokuý sa budúci opróvnený z vecného bremena nezbavuje
povinnosti uhľadiť budúcemu povinnému zvecného bremena škodu spôsobenú nemožnosťou užívať
povrch zaťažených pozemkov' Zmluvná pokuta sa v ýchto prípadoch do náhrady škody nezapočĺtava.

6.5 Zmluvné stľany sa dohodli, že budúci opľávnený z vecného bľemena môže postúpit'svoje
záxäzky vyplývajúce mu Z tejto zmluvy na tretiu osobu len po pľedchádzajúcom písomnom
súhlase budúceho povinného z vecného bľemena.

čt. vu
DoRUčovANIE

.\)
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7.I Zmluvné strany sa dohodli, že na doručovanie alcýchkolŤek písomností sa budú vďahovať
ustanovenia $ 109 až $ 1l4 zákona č,' 16012015 Z.z' Civílĺý sporoý poriadok v zĺtení neskorších
predpisov 

čl vIn
Ukončenie zmluvného vzť ahu

8.1 Zmllvné strany sa dohodli, žeprávny vďahza|ožený touto zmluvou sa skončí:
a) uzatvoľením Zmluvy o zriadení vecného bľemena aprevzati závázku podl'a čl. tV tejto zmluvy,
b) písomnou dohodou zmluvných stľán a to ku dňu určenému v dohode,
c) odstúpením od zmluvy budúceho opľávneného z vecného bremena' ak budúci oprávnený z vecného
bľemena nezíska stavebné povolenie do jedného ľoka od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
8.2 odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia prejavu o odstúpení ostatným zmluvným
stranám' 

čl x
zÁvEREčľr usľĺNovENIA

9.1 Zntuva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými osobami oboch Zmluvných strán
a účirrnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle občianskeho zákonníka
v spojení so zákonom é. 2IIl2000 Z' z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
nielÍoých zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,Zákon
o slobode informácií").
9.2 Zm|uvné strany týmto beru na vedomie, že Povinný zvecného bremena je povinnou osobou
v zmysle Zákona o slobode informácií a vzhl'adom na uvedené Zmluvu po podpise Povinný z vecného
bľemena zverejní zákonrĺým spôsobom' )
9.3 Práva a poviĺľrosti Budúceho poviĺného zo Zmluvy vykonávajú jednotlivé orgaruzačné z|ožky
Budúceho povinného podl'a kompetencií vymedzených v platnom oľganizačnom poriadku Budúceho
povinného alebo v platných splnomocňovacích nariadeniach Budúceho povinného.
9'4 Yďahy medzi Zmluvnými stľanami, ktoľé nie sú upravené Zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami občianskeho zákonníka.
9.5 Akákol'vek zmena podmienok, dohodnutých vZĺttuve, musí mať formu číslovaného
písomného dodatku, potvrdeného podpismi opľávnených osôb oboch Zmluvných strán.
9.6 Znluvné strany sa zavázĺljil, že všetky spory, ktoré prípadne vzniknú z rea|izácie Zmluvy budú
prednostne riešiť vzájomnou dohodou.
9.7 ZnLuvné stľany vyhlasujú, Že majú spôsobilosť na právne úkony, že si Zmluvu pred jej
podpisom riadne prečítali ajej obsahu porozumeli, žeZn'iuva bola uzatvorená po vzájomnej dohode
v súlade so zákonom, s ich slobodnou vôl'ou' vážne, určite a nie v tiesni aní za nápadne neýhodných
podmienok. Zmluva je na znak súhlasu podpísaná oboma Zmluvnými stľanami.
9.8 Ak sa pľeukáže, že niekÍoľé z ustanoveni Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo
neúčirľré, a dôvod tejto neplatnosti sa nevďahuje na celú Zmluvu, nemá takáto neplatnosť ďalebo
neúčirľrosť za následok neplatnosť ala|ebo neúčirľrosť d'alších ustanovení Zm7uvy, alebo samotnej
ZmIuvy. V takomto prípade sa obe Zmluvné strany zaväzujitbez zbytočného odkladu nahľadiť takéto
ustanovenie (eho čast) novým tak, aby bol zachovaný účel' sledovaný uzavretím Zm|uvy a dotknutým
ustanovením. Členenie Zn7uvy a jej titulky nie sú pre ýklad Zmluvy podstatné.
9.9 Zmlwa je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktoých Budúci povirľrý obdrží (2)
vyhotovenia a Budúci oprávnený (2) vyhotovenia.

,ĺuX/ V Turzovke .. 21,..19. -.Ls..u:.n .....

023 \\r*h-l-,
Mesto
JUDr. Golis

Mesta Tuľzovka

Michal Rezníček

5

Bud povinný: Budúci opľávnený:
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NIB č.: |49 _16lĺ2 _ 202I

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVO V TURZOVKE

^/ 
SCHVAĽUJE
1' Zriadenie budĹlceho vecného bremena na časti pozemkov, parcely C_KN č.312414 - drulr pozemku

zastavarlá plocha a nádvorie o výlnere 73 m2 , parcely C-KN č' 3"I24l3 - drulr pozemku: zastavaná
plocha a riádvorie o v5imere 658 m2 a paľcely c-KN č,.55315 - drulr pozemku: hvalý tľávnaý porast
o výmeľe 490 m2, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Turzov zapísarlé rla LV č. 1341 , vo
vlastníctve drhce Z 0 14 l1

tt 023
54 Turzovka' v prospech budúceho oprávnenélro z vecnélro bremena

vlastníka budúcej stavby ľodinného
bude spočívať v práve:
Stavby, na pozemkoch

- vsttlpu, pľechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojrni a mechanizmami zatým Ĺlčelom budúcim opľávneným;

- uŽívanie, prevádzkovanie, údrŽbu' opravy' ĺlpravy, v rámci Stavby a jej odstľállenie a vstup,
prechod aprejazd peši, motoľovýrni a nenrotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a meclraniznalni za tým účelom budúcim oprávneným.

- pľávo zodpovedajúce vecnému bľemenu sa zriadi zajednorazovú odplatu vo výške: l0,- € .- rozsalr vecnélro bremena pre účely zmluvy o zriadení vgcnélro bremena bude vymedzerrý
autorizačne aj Ĺlľadrle oveľeným geometrickým plánom na vyzĺračenie vecnéhä bremena po
realizácii stavby, lĺtorý dá vypracovať budúci oprávnený z vecnélro bľenrelra.

- umiestnenie vodovodu a prekládka vodovodu bude vykonaná v zmysle projektovej
dokumentácie vypľacovanej Ing. Róbertom Zlatošom,- autoľizovanýrn stavebným inŽirrieľom,
Bajzova 3\20l3z,010 01 Ž1|inazo dlia 03l2)z| pre stavbu: ,'Rodinriý dorn - novostavba,
Turzovka, p.č. KN-C 55612 v k.ú. Turzovka,.'

_ budúce vecné bremeno sazriadi v prospeclr budúcelro oprávneného v práve,,in relTl" a na dobu
neurčitú

Za dodržania podmienok:
_ vodovodná pľípojka musí byt'umiestnená mimo stavby sclrodiska ku ZŠ, v zelenom pásme
pozemku C-KN č. 55315 a na základe rozkopového povolenia v rámci Stavby,

- bod napojenia musí bý umiestnený mimo stavby schodiska,
- cestné teleso a zeleň po rozkopávke musí dať do pôvodného stavu

Poverenie prilnátoľa na uzavretie:
- Na uzavľetie Znrluvy o zriadenívecnélro bremena v zmysle $ 50a anasl' a $ l5ln. občiaIrskeho
zákonníka č. 40l1964 Zb. v platnomznenÍ, podl'a bodu 1 tohto uznesenia.

- Vypovedanie, odstĹlpenie od znluvy o zriadení vecného bremena uzavretej podl'a bodu 1 tohto
uznesenia v pľípade, ak budťlci oprávnený poruší svoje zmluvne dohodnLlté povinnosti.

bez pripomienok

domu postavenéIro na pozemku
- umiestnenia vodovodnej pľípoj

budĹlceho povinnélro;

C-KN č.55612, LV č' 8593, ktoré
ky a prekládky vodovodu v rámci

2.

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Turzovke: l3
Pľĺtornní na hlasovaní: l0
Hlasovanie ZA: l0 MUDr. Jozef Bajcar, MUDr' Vieľa Belková, J

Marián Chudej, Ladislav Kadura, Mgr. Štefan
PaedDr. Eleonóľa Rudinská

Hlasovanie PROTI: 0

ZDRŽALI sa hlasovania: 0

JUDľ

UDr. Martin Birka, Ing. Jozefa DlhopoIčeková,
Kornpánek, Ing' Jana Majtanová, Ing. Martin Mravec,

íľ GoLIS

IPod al
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ENDA PoDZEMNÝCH SIETĺ:

ľ.lĺvRHovRtĺÁ vopovoonÁ pnĺpo.lxR

PLÁNoVANÁ PRĺPoJKA _ sPLAŠKoVÁ rRľ.tÁtlzÁcln

exlsĺu.lÚcl rL' rÁagr

Exlsĺu.lÚcl sTL PLYNoVoD

)
exlsĺulÚcl VoDoVoD)

EXlsTUJÚcl KABEL ST

POZNAMľ(A :

Pred zahájenĺm zemných pľác je potrebné, Vytyčiť podzemné vedenĺa.
Podzemné vedenia sÚ zakresĺené v zmysle evidencĺe ich správcov !

"\'
I sl(e

Zodpovedný pľojektant Vypracoval: Kreslil

lng. Robert Cypľich ondreáš FnantiŠek

Miesto :Tuzovka .ó.

lnvestoľ stavby ; Michal Reznĺ&k, Tuzovka - Stred č.29'ĺ

Formát

Dátum vyhotovenia 09t2022

DSP

RoilNNÝ DoM _ NoVosTAVBA _ TUMoVM KN 556i2
_ V0D0V0DľĺÁ pnípolrn

Stavba

Úeel po

Čĺslo zákazky 4112022
obsah výkresu

PoDRoBNÁ slTuÁcn

Mierka

1250

Čĺslo vykresu

2
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LtGENDA PoDzEMNÝcH Sl ETĺ:

NAVRHoVANÁ vooovooruÁ pnĺpo..lxR

púľĺovRnÁ PRĺPoJKA - spnŠrcovÁ rRľĺÁĺ-láclR

EXlsTUJUcl rL. rÁeeL

EX|STUJÚcl sTL PLYNoVoD

exlsĺu.lÚct vooóvoo

EXlSTUJUCI KA8ÉL sT

-1

POZNAMI(A :

Pľed zahájením zemných pľác je potrebné, Vytýčit'podzemné vedenia
Podzemné vedenia sú zakreslené v zmysle evidencie ich správcov !

Č

'7..: A
3t!ks !

l.

Zodpovedný pĺojektant Vypracoval Kreslil

Miesto stavby:Tuzovka ,par'č. SEfit2(

lnvestor stavby : Michal Rezníček' Turzovka - stred č.291

lng. Robert Cyprich 0ndreáŠ FrantiŠek

Foĺmál

Dátum Whotovenia 09t2022

DSP
RouNNÝ DoM - NoVosTAVBA - TUMoVM KN 556/2

- V0D0V0DHÁ pnÍpolxR

Stavba

Úcel po

Čĺslo zákazky 41t2022

obsah rĺýkresu

1250PoDR0BNÁ slTtJÁcn

Mieĺka Čĺslo vykresu

2
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EVAK

sE'vERostovENsKÉ voDÁRNE A KANAI|ZÁC|E, a. s.

Michal Rezníček

Stred 291

023 54 Tuľzovka

\/áš ist čĺsio / zo dna l\aše čĺsIo:

022037727

Vybavuje / linka Žiiina '

5.r0.2022

Vec: Novostavba ľodinného domu - vodovodná pľípojka
k. ú. Tuľzovka, p. č.556/2

- vviadrenie k PD stavebné povolenie

Dňa 13.9.2022 ste nám doručili projektovú dokumentáciu (PD) stavby spolu so žiadost'ou
o vyjadľenie. PredloŽená PD rieši napojenie novostavby rodinného domu (RD) na parc.č. 55612
v k.ú. Tuľzovkaprostredníctvom vodovodnej prípojky (VP) na veľejnývodovod (W) HDPE D 250
mm. Splaškové odpadové vody budú odvádzane do veľejnej kanaIizäcíe cezkana|izačnú prípojku,
ktoru sme odsúhlasili r,ydaným vyjadľením č. o22B24r2 zo ďňa24.8.2O22.

Výpočet potľeby vody:

Qa: 675 l/d
Q,,- I35ol/d
Qn : ]01,25 ĺ/h

K pľedloženej FD pľe q,danie stavebného povolenia dávame ako dotknuty oľgán v zmysle
stavebného zákona č.50ll976 Z.z $l40b súhlasné stanovisko s nasledovnými podmienkami:

1. Vodovodnú prípojku odsúhlasujeme Zmateľiálu HDPE PE 100, SDR 1i, PN 16, D32 x 3,0
mm (DN 25) v celkovej aĺzke 79,O m vklesajúcom sklone od 5,56 do 237,04 promile.
Vodomerná šachta je odsúhlasená plastová s priemerom 1100 mm, svetlej výšky pracovného
priestoru 1300 mm, vstupným komínom a 600 mm, celkovej výšky 1700 mm a s poklopom
vo vzdialenosti 8,0 m od napojenia na verejný vodovod HDPE D 250 mm.

2' Vo VŠ bude osadený fakturačný vodomer DN 20. Fakturačný vodomer a navrtavací pás dodá
naša spoločnost'. Vodomer bude osadený vo vodomernej zostave na ráme typ Sevak a.s. Na
základe osadeného vodomeru bude vykonávaná fakturácia vodného od dátumu realizácie
prípojky'

3 ' Pľed zahájením zemných pľác stavebník zabezpeči výýčenie inžinierskych sietí ich
správcami a rozkopové povolenie od príslušného správcu. Pri ĺealizácii prípojky Žiadame
dodrŽat' všetky platné STN týkajúce sa inžinierskych sietí a pásma ochľany inŽinierskych sietí
$ 19 zákona č.44212002 Zb.z.

)

Zapĺsaná v obchodnom registri okresneho súdu Žilina, odd.: Sa, vl' č. 10546lL
Bankove spo1enie: Čsos a. s., Bratislava, lBAN: SK51 75O0 0000 0OO0 2578 8O33

co. 36 672 297
Č npi-l:S<:ozl738gn0

BÔrická cesta 1960, 010 57 Zilina

tel.: +421 (0) 41 70t L7 Il
e-ma il : podatelna@sevak,sk

wtruw sprĺak sk
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5

Sevak a.s. zodpovedá v zmysle platnej legislatívy za hodnotu tlaku vody, prietokové poq"
a kvalitu vody v bode pripojenia na veľejný vodovod' Nezodpovedá za hodnoťu tl\
prietokové pomery a kvalitu vody v prípojke a v samotnej nehnuteľnosti.

Pre hodnotenie dodávky vody (kvality, mnoŽstva a tlaku vody) pľe riešený ľodinný dom bude
vzhľadom na dízku 79,O mprípojky rozhodujúce miesto - bod napojenia na verejný vodovod.
Z dôvodu zabezpečenia dodávky hygienicky nezávadnej vody odporučame výmenu
naakumulovanej vody v potrubí rea|tzovať odpúšt'aním cez uzáver (kohútik) na VP
alt. osadenimzartadenia na dodatočnú dezinfekciu vody

6. LôŽko hľ.150 mm a obsyp hĺ' 300 mm nad potrubie prípojok musí bý zrealizovaný pieskom
resp. štľkopieskom s veľkosťou zín max. 8 mm.

7 ' Vzhľadom k tomu, Že sklon potrubia je v klesajúcom spáde k objektu RD je potrebné
v najnižšom bode vodovodnej prípojky v odkal'ovacej šachte osadiť ventil na odkalenie.

8' Samotné napojenie na verejný vodovod je podmienené vybaveĺím ,,Žiadosť o ziadenie
vodovodnej prípojky". Tlačivá a potľebné informácie pľe zľiadenie VP poskyne príslušný
zamestnanec Sevak a.S.' v Zákaznickom centre Sevak.

9. Pred ľealizáciou bude uzatvorená zmluva o dodávke vody.

10. Napojenie vodovodnej prípojky na veľejný vodovod vykonajú pľacovníci našej spoločnosti
z materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti a v súlade s odsúhlasenými
parametrami' V prípade nedodrŽania podmienok uvedených v tomto vyjadľení nebude zo
strany SEVAK zrealĺzovaná navrtávka prípojky na !V. Upozorňujeme, Že akákoľvek zmena
v PD musí by' vopred odsúhlasená.

1 1. Vykonávať zäsahy na zariadeniach veľejného vodovodu nieje cudzím dovolené. Tieto zásahy
môžu vykonávať len osoby uľčené prevádzkovateľom vodovodu!

12. K termínu realízácie vodovodnej prípojky musí mať žiadateľ vybudovanú prípojku vo
vzdialenosti cca ĺ' _ 1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod.

13. Tlakovú skušku vodovodnej prípojky ztealizovať podľa STN EN 805.

14. V zmysle zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch akana|ĺzáciách $ 4 odsek 7 a 8
vlastník vodovodnej prípojky je povirrný zabezpečit'opravy a údržbu vodovodnej prípojky na
vlastné náklady.

15. Toto vyjadľenie je platné 24 mesiacov od jeho vydania.

Body č. 1. aŽ 14. tohto vyjadrenia Žiadame uviesť do podmienok stavebného povolenia na
tuto stavbu.

S pozdravom

: I,!;i;i. ..

-..':::Jj' í]_,',-

)

%/ĺ
lng. Tatiana Štľbová

Vedúca útvaru investícií

Príloha: 1 x PD

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl' č' L0546/t

Bankové spojenie: Čsos a. s., Bratislava, lBAN: SKs1 7500 0000 0000 2578 8033

lČo::0 6]2297
lč nou.ck]n]']2aonn

Bôrická cesta 1960, oto 5z ŽiIina

Tel.: +421 (0) 4Ltol 17 IL
e-mall : podatelna@sevak.sk
WW\ď sevak-sk
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Úľad geodézie, kaľtografie a katastra Slovenskej ľepubtiky

lÝpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTÍ

okľes

Obec

Katastrálne územie

502

509507

866083

Čadca

Turzovka

Turzovka

Dáfum vyhotovenia

Čas vyhotovenia

Údaje platné k

22.8.2022

14:38:33

19,8.2022 18:00:00

Výpis je n€použiteľný na právne rrkony

vÝpIs Z LIsTU WAsTNÍCTVA č. 8593

čĺsŤ A: MÄIEfi(oVÁ PoDsTATA

Paľceý registra,,C'' evidované na katastáJĺej mape

Počet parciel: 4

Legenda

Spôsob vyržívania pozemku

4 Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v zĺĺhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nizka a vysoká zeleň a iné polhohospodáľske plodiny

7 Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyuŽívaný pre tľvalý trávny porast

Spoločná nehnutelnosť

l Pozemok nieje spoločnou nehnuteľnosťou

Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Parcelné číslo Výmera v
m2

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnutelhosti

Spoločná
nehnutelhosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzt'ahu

ss612 s00 7ÁhraÄa 4 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

t32t 206 Trvalýhávny
porast

7 1 I

Iné údaje:
Bezzápisu

516'r 357 Trvalýtfimy
poľast

7 I 2 7

Iné údaje:
Bez zápisu

5t73lt 13Í7 Trvalýtóvny
porast

7 1 2

Iné údaje:
Bez zápisu

lz3



Druh právneho vzťahu

7 Právny vzťah nieje evidovaný v súbore popisných informácií katastra nehnutelhostí

ČĺsŤ g: WAsTNÍcI A INÉ oPRÁvI{ENÉ osoBY z PRÁvA KNEHNUTEĽNosTI

Mastník

Správca

Nájomca

Iná oprávnená osoba

čĺsŤ c: Ťmcľĺy

Počet vlastníkov: l

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, ľodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo l lco l Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

I Rezníček Michal r. Rezníček' stred 291, Trľzovkq SR' Dátum naĺodeĺria: 16.11.1988 lĺl
Tihrl nadobudnutia

Uznesenie 7D 503 12006-55 -14212008
Darovacia zmluva č.v 306312020 zo dňa 11.08'2020 - 542/20

Iné údaje

Bez zápisll.

Poznámky

Bezzápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dáfum narodenia, rodné číslo /lco /Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Tiful, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dáfum narodeniá, rodné číslo / IČo /Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / ICo / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

K nehnutel'nosti
K vlastníkovi

Obsah

Mastníkporadové číslo 1 7áložné právo v prospech Všeobecná úverovábanka, a.s', Mlynské nivy l, 82990 Bratislava,
ICo:3l320155,nazabezpečeniepohľadávkyzúveru č.00|/41207lr/2l-00ll000 podľazmluvy
č.v 320012021 zo dňa l 1.08.202l (na pozemok CKN č' 556/2) podiel l/L - 6361202l

223
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Úrad geodézie, kaľtografi e a katastra Slovenskej ľeprúliky

rÝpls z KATASTRA NEHNUTEĽNosTÍ

Okres

Obec

Katastrálne územie

502

509507

866083

Čadca

Tuĺzovka

Turzovka

Dátum vyhotovenía

Čas vyhotovenia

Údaje platné k

22.8.2022

l4:51:33

19.8.2022 18:00:00

Výpis je ne'pouŽiteľný na právlrc rlkony

vÝpls Z LIsTU WAsTNÍCTVA č. !34!
čnsľocTv'ŕ

čĺsŤ A: }íAIETKoVÁ PoDsTATA

Paľcely regista,,C'' evidované na katastálnej mape

Počet parciel: l

ostatné PARCELY registra,,C'' nevyŽiadané.

Legeĺrda

Spôsob vyuŽívania pozemku

7 Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený tľávami alebo pozemok dočasne nevyuŽívaný pre trvalý trávny porast

Spoločná nehnutelnosť

l Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnost'ou

Umiestnenie pozemku

l Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

PARCELY registľa,,E'' nevyžiadané.

STAVBY nevyžiadané.

Parcelné číslo Výmera v
m2

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

553/s 490 Trvďýffiwy
porast

7 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

čĺsŤ B: rrr-ASirNÍCI A nIÉ oPRÁu{ENE osoBY z PRÁVA KNEHNUTEĽNoSTI

lzl0



Vlastník
Počet vlastníkov: 

1

Poradové
číslo

Tiful, priezvisko' meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dáfum naľodeniä, ródné číslo / IČo / Iný identifikačný údaj

SpoluvIastnícky
podiel

1 Mesto Tirľzovk4 Sted 178, Tuĺzovka" Psč 023 54, sR' Ičo: 314331 ltL
Titul nadobudnutia

2zl0



Úrad geodéziq kartogľafie akatasna Slovenskej republiky

'ľ'Ýľls z KATASTRA NEHNUTEĽNoSTÍ

okľes

Obec

Katashálne územie

502

509507

866083

Čadca

Turzovka

Turzovka

Dátum vyhotovenia

Čas vyhotovenia

Údaje platné k

22.8.2022

14:59:39

19.8.2022 18:00:00

Výpis je n€použiteľný napníwe rikony

výpls Z LISTU vLAsTNÍcTVA č. !341,

čnsľoC}ľ'ŕ

čĺsŤ A: MAIETKoVÁ PoDSTATA

Parcely regisEa,,C" evidované na katastľálnej mape

Počet parciel: l

ostatné PARCELY registra 
',C'' nevyžiadané.

Legenda

Spôsob vyrržívania pozemku

22 Pozemok, na ktorom je postavená inŽinierska stavba _ cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnostbu

Umiestnenie pozemku

l Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

PARCELY registra,,E'' nevyŽiadané.

STAVBY nevyžiadané.

Parcelné číslo Výmera v
m2

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnutelhosti

Spoločná
nehnutelhosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

372413 658 Zastzvanáp|ocha
a nádvoĺie

22 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

čĺsŤ n: IŕI-ASTNÍCI A ItÉ oPRÁ\^IEIvÉ osoBY z PRÁvA KNEHNUTEĽNoSTI

lzl0



Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodeniá, rodné číslo / |Čo l Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

1 Mesto Ttľzovka" Stred 178, Tuĺzovk4 Psč 023 54, sR' Ičo: lt+slt lĺl
Titul nadobudnutia

Mastník
Počet vlastníkov: l

2zI0



Parcelné číslo Výmera v
m2

Druh pozemku Spôsob
vyuŽívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnutelhosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

372414 73 7-astzvanáplocha
anádvoĺie

22 I I

Iné údaje:
Bez zápisu

Úrad geodéziq kaľto$afie a katasta Sloveĺrskej republiky

lÝpls z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTÍ

Obec

Katastľálne územie

502

509507

8ó6083

Čadca

Turzovka

Turzovka

Dátum vyhotovenia

Čas vyhotovenia

Údaje platné k

22.8.2022

14:56:41

19.8.2022 l8:00:00

Výpis je n€použitelhý na pnívne r1kony

vÝľls Z LISTU VLASTNÍCTVA č. !34'!,

člĺsľocr.ľ'ŕ

čĺsŤ A: MÄIETI(oVÁ PoDsTATA

Paľcely registra,,C'' evidované na katasnáInej mape

Počet parciel: l

ostatné PARCELY registra,,C'' nevyŽiadané.

Legenda

Spôsob vyrrŽívania pozemku

22 Pozemok, na ktorom je postavená inŽinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

Spoločná nehnutelnosť

l Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnostbu

Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

PARCELY registra,,E" nevyŽiadané.

STAVBY nevyžiadané.

ČĺsŤ n: lŕĺ-ASrrrľÍcl A tr'[É oPRÁ\^[H,ÍÉ osoBY z PRÁvA KNEHNUTEĽNoSTI

lzlO



-

Mastník

MISTO Tuľio\Kl\
023 54

vlastnĺr<o?Pr

Poradové
číslo

Titul' priezvisko, meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, ľodné číslo l ICo l Iný identifikačný údaj

Spoluvlastníckv
podiel

I Mesto Tlrzovk4 sted 178, Turzovkq PsČ o23 54, sR' IČo: 314331 Ut
Titul nadobudnutia

2zl0




