
Zmluva
o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

podľa$50a anasl.
Zákonač. 40/1964 Zb. občiansky zákonnikv zneni neskorších predpisov

Čt.l
Zmluvné strany

Budúci povinný z vecného bľemena:
obchodné meno: Mesto Tuľzovka
Sídlo: Stred č. 178,023 54 Turzovka
Zastúpený a oprávnený k podpisu: Ľubomír Golis, primátoľ mesta Tuľzovka
IČo: 00314331
DIČ: 20205533|5
IČ opH: SK 2020553315
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,
IBAN: SK50 5600 0000 0002 0461 7002
Udaje k DPH : budúci povinný z vecného bľemena nie je platiteľ DPH
(ďalej len ,,budúci povinný")

)
a

Budúci oprávnený z vecného bľemena:
obchodné meno: PM ARCH' s. r. o.
Sídlo: Čierne 1045, ČierneO23 13
Zastipený a opľávnený k podpisu: Ing. Pavol Časnocha, konateľ fiľmy PM ARCH' s. r. o'

Ing. arch. Martin Zajac, konateľ firmy PM ARCH' s. r. o
IČo: 5385223I
DIČ: 2121530576
IČ oprĺ: SK2121530576
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK28 0900 0000 0051 8026 2480
Udaje k DPH: budúci povinný z vecného bremena je platiteľ DPH
(ďalej len ,,budúci oprávnený", Spolu ďalej len ako ,,zmluvné stľany")

uzatváraji túto zmluvu o znadeni vecného bľemena.

cl. II
Úvodné ustanovenia

1) Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena sa uzatvára
v nadväznosti na žiadosť PM ARCH S.r.o.' so sídlom Čieľne č' 1045, ĺČo szaszzzl
pľe potreby vydania stavebného povolenia podľa príslušných ustanovení zákona č.
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni
neskorších predpisov na zriadenie vecného bremena ,,in ľem'o, týkajúceho sa:
- UloŽenia audrŽby prípojky NN siete na častiach parciel C-KN č. 305/10, 305/11

a305ll,
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- UloŽeniaaúdržby vodovodnej prípojky na častiach paľciel E-KN 32971/1, C-KN č.
305/10 a305/ll,

- UloženiaaúdržbykanalizačnejprípojkynačastiachparcielC-KNč.305/10,305lll
a30517,

- Prechodu aprejazdu po parcele C-KN č. 305/1 1,

V rámci vybudovania novostavieb DvojpodlaŽných rodinných domov v radovej
zástavbe, ktor1imi vznikne celkom ó býových jednotiek a dve bytové jednotky v sólo
domoch, všetky na parcelách C-KN č' 29811, 299ll,300, 301 a302 k. ú. Turzovka
(ďalej len,,Stavba").

2) Budúci povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľností:
a) pozemok C-KN paľcely č. 305/10' k. ú. Turzovka, druh pozemku: oľná pôda, o celkovej
výmere 728 m2, zapisaná vkatastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 1341, vedený na
okľesnom úrade v Čadci, katastrálne ĺzemie Turzovka, obec Turzovka' okľes Čadca,
b) pozemok C-KN parcely č. 305/11, k. ú. Tuľzovka, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o celkovej výmere I5I m2, zapisanáv katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva č.
1341, vedený na okresnom úrade v Čadci' katastrálne územie Turzovka, obec Turzovka,
okres Čadca,
c) pozemok C-KN paľcely č. 305/1' k. ú, Tuľzovka, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o celkovej výmere 2384 mz, zapisaná v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva
č. I34I, vedený na okresnom úrade v Čadci, katastrálne azemie Turzovka, obec Tuľzovka,
okres Cadca,
d) pozemok E-KN parcely č.3297ll1, k. ú. Tuľzovka, druh pozemku: zastavanáplocha a
nádvorie, o celkovej výmere 3464 m2, zapisaná v katastri nehnuteľnosti na liste vlástníctva
č.4lI4, vedený na okľesnom úrade v Čadci, katastrálne územie Turzovka, obec Turzovka,
okres Čadca.

CI. III
Predmet zmluvy

1) Vecné bremeno spočíva v povinnosti budúceho povinného strpieť v pľospech budúceho
oprávneného (t. j'vecné bremeno ,,in ľem') k časti pozemkov parciel:

a) pozemok C-KN paľcely č. 305/10' k. ú. Tuľzovka, druh pozemku: orná pôda, o celkovej
výmere 728 m2, zapisaná vkatastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 1341, vedený ná
okĺesnom úrade v Čadci, katastrálne územie Turzovka, obec Turzovka, okĺes Čádca,
v pľedpokladanom zábere spolu 6lm2,
b) pozemok C-KN paľcely č. 305/1l' k. ú. Tuľzovka' druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o celkovej výmeľe I57 m2, zapisaná v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva č.
1341, vedený na okľesnom úrade v Čadci, katastľálne územie Turzovka, obec Turzovka, okres
Cadca, v predpokladanom zábere sietí spolu l5m2, na pľávo pľechodu/prejazdu v celom
rozsahu,
c) pozemok C-KN paľcely č. 305/1' k. ú, Turzovka, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o celkovej výmere 2384 m2, zapisaĺá v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva č.
1341, vedený na okresnom úrade v Čadci, katastrálne územie Turzovka, obec Tuľzovka, okres
Cadca, v predpokladanom zábere spolu 26m2,
d) pozemok E-KN paľcely č. 3297tll' k. ú. Turzovka, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o celkovej výmere 3464 m2, zapisaná v katastľi nehnuteľnosti na liste vlastníctva č.
4lI4,vedený na Okresnom úrade v Čadci, katastrálne územie Tuľzovka, obec Turzovka, okres
Cadca. v predpokladanom zábere spolu 3m2'

\
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z dôvodu rea|izácie stavby s názvom ,,REZIDENCIA TURZOVKA - Novostavba rodinných
domov" na parcelách C-KN č.: 29811, 299lI, 300, 301 a302 v k.ú. Turzovka tak, ako je
vyznačené v situácii označenej (pľíloha č. 2),ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Zmluva o budúcej zmluve bude uzavretá s investorom - budúcim oprávneným z vecného
bremena, ktoľý prípojky zrealtzuje na vlastné náklady.
Predpokladaný záber pozemkov je vypočítaný podľa pľojektu vrátane ochľanných pásiem sietí.
Pľesný ľozsah pre účely zmluvy o ziadeni vecného bremena bude vymedzený autoľizačne aj
úľadne oveľeným geometrickým plánom navyznačenie vecného bľemena po rcalizácii stavby,
ktoý dá vypracovat'budúci oprávnený z vecného bremena _ investoľ stavby.
2) Zm|uvné strany uzatváraji túto zmluvu o uzavreti budúcej zmluvy o znadeni vecného
bremena v súlade s ustanovením $ 50a občianskeho zĺákonníka a ustanoveniami $ l5ln a násl.
občianskeho zákonníka, av tejto zmluve sa zavázuji, že do dohodnutej doby podľa ods. 4)
tohto článkuuzavrizmluvu o ziadení vecného bremena.
3) Práva a povinnosti z vecného bremena zriadeného na zák|ade ,,Zmluvy o znadeni vecného
bremena" sú nerozlučne späté s vlastníckym právom k nehnuteľnosti zat'úenej vecným
bremenom a s vlastníctvom nehnuteľnosti, ktorej má vecné bremeno slúŽiť, pričom
s vlastníckym pľávom k predmetným nehnuteľnostiam prechádzajú na nadobúdateľa aj všetky
práva a povinnosti vyplývajúce z vecného bremena zriadeného touto zmluvou (vecné bremeno
,,in personam").
4) Budúci oprávnený je povinný v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia v rámci Stavby doručiť budúcemu,povinnému Žiadosť o uzatvorenie
zmluvy o ziadeni vecného bremena s autorizačne aj úradne oveľeným geometrickým plánom
na vyznačenie vecného bremena auzatvoiť s budúcim opľávneným zmluvu o znadeni vecného
bremena v lehote uvedenej v žiadosti nauzatvorenie zmluvy na vecné bremeno, najneskôr však
do 90 dní odo dňa doručeniavýzvy budúceho oprávneného.
5) Budúci oprávnený nadobudne práva zodpovedajúce zriadenému vecnému bľemenu
povolením vkladu do katastra nehnuteľností vydaným okľesným úradom Čadca, Katastrálnym
odborom, podľa zäkona č. 16211995 Z. z. v zneni neskorších predpisov za podmienok, ktoré
budú stanovené v zmluve o znadeĺi vecného bremena, ktorej návrh na povolenie vkladu do
katastra nehnuteľností podá budúci oprávnený na vlastné náklady a za podmienok, ktoré budú
stanovené v zmluve o znadeni vecného bremena.

čt. ľ
Cena pľedmetu a platobné podmienky

I)Zmluvné stľany sa dohodli, že právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa ziadi za
jednorazovú odplatu.

2)Jednotková cena odplaty bude stanovená nazáklade znaleckého posudku, ktorý dá vypracovat'
budúci opľávnený zvecného bremena. Budúci opľávnenýbude znášať aj všetky budúce
poplatky súvisiace so zápisom vecného bremena do katastra nehnuteľností.

čt. v
Práva a povinnosti zmluvných stľán

1) Budúci oprávnený nesmie bez predchádzajircej písomnej dohody s budúcim povinným
v časti pozemku, na ktoru sa vzťahujll práva vyplývajúce z budúceho vecného bremena'
budovať ďalšie stavby, vysádzat' stromy, kroviny alebo vysoké porasty ani in1ýĺn spôsobom
zasahovať do celistvosti ostatných častí pozemku alebo stavby.
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2) Budúci oprávnený sa zavdzuje uhľadit' budúcemu povinnému prelkázateľnú škodu, ktoľá
mu vznikne v prípade nedodrŽania podmienok v tejto zmluve.
3) Budúci oprávnenýje povinný:
3'I) zabezpečiť, aby umiestnením podzemného vodovodného akana|izačného potrubia, kábla
NN siete a jeho uŽivaním, údrŽbou, opravami prípadne rekonštrukčnými prácalni na nich,
neboli dotknuté stavby a ostatný majetok budúceho povinného.
3.2) po ukončení prác potľebných na preloženie podzemného vodovodného akanalizačného
potrubia akábla NN siete odstránit' zeminu z výkopov a iný odpad na pozemku vzniknutých
činnosťou budúceho opľávneného, pričom skladovať odpad na nich je neprípustné,
3.3) zabezpečiť vprípade porušenia zmluvných podmienok na vlastné náklady odstľánenie
dôsledkov neopľávneného konania budúceho opľávneného ľesp. tretích osôb,
3.4) uviest'predmet tejto zmluvy po ukončení stavby do pôvodného povrchového stavu a stavu
zodpovedajúcemu schválenému projektu stavby a rozhodnutiam stavebného úradu, ktorymi sú
stavebné a iné povolenia, kolaudačne rozhodnutia auživacie povolenia na predmetnú stavbu'
alebojej časť.
4.) Za nesplnenie povinnosti podľa odseku 3 je budúci povinný z vecného bľemena právo má
poŽadovať od budúceho oprávneného z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške I0,- € za
kaŽdý deň omeškania od kolaudácie stavby ato až do času' kedy budúci oprávnený k splneniu
týchto povinností pristupi.

čl. vI
Ukončenie zmluvy

1.) Zmluvné strany sa dohodli, žeprávny vzťahzaložený touto zmluvou sa skončí:
a) uzatvorením Zmluvy o znadení vecného bľemena a prevzatí záväzl<ll podľa č1. IV tejto

zmluvy,
b) písomnou dohodou zmluvných strán a to ku dňu určenému v dohode,
c) odstúpením od zmluvy budúceho oprávneného z vecného bremena, ak budúci oprávneĺý z

vecného bremena nezíska stavebné povolenie do jedného ľoka od nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.

2) odstupenie od zmluvy je účinné dňom doručenia prejavu o odstupení ostatným
zmluvným stľanám.

čt. vlĺ
Záverečné ustanovenia

l) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnýni stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Turzovka.

2) Platnost' zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena podľa Čt. ut. Bude na
dobu určitú, a to do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. V lehote platnosti
Zmluvy o budúcej zmluve investor zabezpeči uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena s

dotknutými stranami'

3) Budúci oprávnený sa zaväzuje, Že geometrický plán na vyznačenie vecného bremena (po
zrealizovaní Stavby) uhradí v plnom rozsahu.
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4) Táto zmluva sa uzatvára základeschváleného uznesenia č. 74-3016-2022 Mestským
zastupiteľstvom v Turzovke zo dňa0I.07.2022 (príloha č.l).

5) Akákoľvek zmena podmienok, dohodnutých v tejto zmluve, musí mat' formu číslovaného
písomného dodatku, potvľdeného podpismi oprávnených osôb všetkých zmluvných strán.

6) ostatné zmluvné vzťahy neupľavené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
občianskeho zákonníka.

7) Zm|uvné stľany sa zaväzujú, že všetkY sPoľY, ktoré pľípadne vzniknú zrealizácie tejto
zmluvy budú pľednostne riešit' vzájomnou dohodou.

8) Zmluvné strany beru na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so zverejnením tejto zmluvy
i jej prípadných dodatkov v zmysle občianskeho zákonníka v spojení so zák. č.2IIl2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni
neskorších predpisov.

9) Táto zmluvaje vyhotovená v štyroch rovnopisoch ľovnakej právnej sily, z ktoých 2 obdrži
budúci povinný a2 obdržibudúci oprávnený.

10) Zmluvné strany zhodne prehlasujú, Že sú spôsobilé k Brávnym úkonom, Že sa podrobne
oboznámili s predmetom zmluvy o budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju dobrovoľne, bez nátlaku , vážne a vlastnoručne podpísali.

V Turzovke, dňa 29.09.2022 V Čadci, dňa29.O9.2O22

Budúci povinný:
Mesto Turzovka

ME,STO ruRZOVKA
023 54
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JUDr ubomíľ Golis
mesta

Prílohy:
1. Uznesenie č.: 74-3016-2022 zo dňa 0l.07 .2022
2. Situácia

Budúci oprávnený:
PM ARCH s.ľ.o.

Ing. Pavol časnocha
konateľ

Martin Zajac
konateľ

L

I

I PM ARCH, s. r. o.

$ ozr ĺs čierne 1045

f; lČo: ssaszzsĺ
b tČ opH,sK212'l530576
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UZNESENIE č.: 74 _3016 _ 2022

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVo V TURZOVKE

N RUSI:
Uznesenie č.23-313-2022 zo dňa03.03.2022,ktoré bude týmto uznesením nahľadené.

Bl SCHVAĽUJE:

1. Budúce zriadenie vecného bľemena,,in rem" na častiach pozemkov - parciel:

o C-KN č. 305/10 - dľuh pozemku: oľná pôda, o celkovej výmere 728 m2, zapisanáv katastri
nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 1341, vedený na okľesnom úľade v Čadci, katastľálne
uzemie Tuľzovka, obec Turzovka, okĺes Čadca,v predpokladanom zžbere spolu 61 m2

o C-KN č. 305/11 _ druh pozemku: zastavanáplocha a nádvoľie o celkovej výmeľe I5I m2,
zapísaná v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. I34I, vedený na okĺesnom úrade
v Čadci, katastľálne Ĺĺzemie Turzovka, obec Tuľzovka, okres Čadca, v pľedpokladanom
zábere sietí spolu 15 m2, na právo pľechodrr/prejazdu v celom ľozsahu,

o C-I(N č. 305/1 - druh pozemku: zastavanáplocha a nádvorie, v celkovej qýmeľe 2384 m2,
zapísaná vkatastľi nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. I34I, vedený na okĺesnom úrade
v Cadci, katastľálne ízemie Turzovka, obec Turzovka, okres Čadca, v pľedpokladanom
zábere spolu 26 m2,

o E-KN č.32971lÍ - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v celkovej výmere 3464
m2, zapísa.ná v katastľi nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 4II4, vedený na okľesnom
úrade v Čadci, katastrálne uzemie Turzovka, obec Tutzovka, okľes Čaďca,
v predpokladanom zábere spolu 3 m2,

ktoľé sú vo výlučnom vlastníctve budúceho povinného: Mesto Turzovka, so sídlom:
Stred 178, O23 54 Tuľzovka, tČo: oo: I433I,v prospech budúceho oprávneného _ investoľa
PM ARCH s.r.o.' so sídlom čie..'e č. 1045;02j 13 čie.neo Ičó:53852231' ktoré bude
spočívať v práve:

- Uloženia a údľžby pľípojky NN siete na častiach paľciel C-KN č. 305/10, 305l1I
a305ll,

- UloŽeniaatdrŽby vodovodnej prípojky na častiach paľciel E-KN č.3297IlI, C-KN č.
305/10 a305lll,

- Uloženia a idržby kanalizačnej pľípojky na časti paľcely C-KN č,. 305n,305l1l
a305110,

- Prechoduaprejazdu po parcele C-KN č. 305/11,

v rámci vybudovania novostavieb Dvojpoďlažných ľodinných domov v ľadovej zdstavbe,
ktorými vznikne celkom 6 bytových jednotiek a 2 bytové jednotky v sólo domoch, všetky na
paľceldch C-KN č.: 298/1, 299/1, 300, 301 a 302, k.ú. Turzovka Projekt je vo fáze pred
podaním stavebného povolenia.

Zmluva o budúcej zmluve bude uzavľetá s investoľom - budúcim oprávneným z vecného
bľemena PM ARCH s.r.o.' Čierne č. 1045, 023 13 Čierne, ktorý prípojky zrealizuje na vlastné
naklady.



Dľuhá stľana

UZNESENIE č.: 74 _30ĺ6 _ 2022

Predpokladaný záher pozemkov je vypočítaný podľa projektu vrátane ochľanných pásiem sietí.
Presný ľozsah vecného bremena pre účely zmluvy o zľiadení vecného bremena bude
vymedzený autorizačne aj úradne overeným geometľickým plánom na vyznačenie vecného
bremena po realizácii stavby, ktorý dá vypľacovať budúci oprávnený z vecného bľemena _
investor stavby.

Pľávo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriadi za jednorazovú odplafu. Jednotková cena
odplaty bude stanovenánazáklade znaleckého posudku, ktoľý dá vypracovať budúci opľávnený
z vecného bremena _ investor stavby.

Platnost'zmluvy o budúcej zmluve nazriadenie vecného bremena podľa odseku 1 bude na dobu
určitú, a to do vydania právoplatného kolaudačného ľozhodnutia. V lehote platnosti Zmlllvy
o budúcej zmluve investor zabezpečí uzavretie zmluvy o zriadeĺi vócného bremena
s dotknutými stľanami

2. Poverenie pľimátoľa mesta:
- na zavretie Zmhxy o budúcej zmluve o ziadení vecného'bremena v zmysle $ 50a a nasl.
občianskeho zákonníkač.4011964 Zb. v platnom znení,podľa bodu 1 tohto uznešenia,

- vypovedanie, odstúpenie od zmluvy uzavretej podľa bodu 1 tohto uznesenia v prípade, ak
budúci oprávnený poruší svoje zmluvne dohodnuté povinnosti.
bez pľipomienok

Celkoý počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Turzovke: 13
Prítomní na hlasovaní: 9
Hlasovanie ZA: 8 MUDľ. Jozef Bajcar, MUDr. Vieľa Belková,Ing. JozefaDlhopolčeková, Maľián Chudej,

Ladislav Kaduľa, Ing. Jana Majtanová, Ing. Martin Mravec,
PaedDľ. Eleonóľa Rudinská

Hlasovanie PROTI: 0
LDRŽAL sa hlasovania: 1 Mgr. Štefan Kompánek
NEHLASOVAL: O

Pľim mesta
JUDľ. GOLIS

Podpísal aĺaz y'. { /olz
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