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Zmluva o zľiadení vecného bľemena
uzatvoľená podl'a $ 151n až $ 151p občianskeho zákonníka

uzatv or ená medzi úč astníkmi

1. Stľedoslovenská distribučná, a. s.,
so sídlom: Pri Rajčianke2927t8,0|0 47 Žilina
tČo: 3644215l
DIČ: 2022187453
lČ opn: sK2O22l87453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
SWIFT: SUBASKBX
Stredoslovenská distribučná a. s. ŽIlina je zapísanáv obchodnom ľegistri okresného súdu
Žílinav oddiele: Sa' vloŽka číslo l0514/L
Zastupená: JUDr. Marián Cesnek, riaditel'Sekcie Právne

ako oprávneným z vecného bremena
a

2. Mesto Tuľzovka,
So sídlom:
V zastúpení:
ICO:
DIČ:
IBAN:
Bankové spojenie:

Stľed 118,023 54 Turzovka
JUDľ. Ľubomír Golis, primátoľ mesta
003 1 433 1

2020553315
sK34 0200 0000 0000 1022 0322
VUB a. s. Čadca
ako povinným z vecného bľemena

zatýchto podmienok:

I.
Pľedmet zmluvy

Pľedmetom tejto. zmluvy je zľiadenie vecného bremena v prospech Stľedoslovenskej
distribučnej , a. s. Ži|ina ako oprávneného z vecného bremena spočivajúce v práve umiestnenia
a uloŽenia inŽinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochľanným pásmam v zmysle platných
pľávnych pľedpisov za učelom preváďzky, úďržby a rekonštrukcie na časti pozemku parc. KN
C č.3745ll, zast. plocha a nádvorie o výnere 628 m2, v rozsahu dielu číslo 6 o výmere 54 m2
aparc. KN E č. 33010, zast. plocha a nádvorie ovýmere 8l m2, vrozsahu dielu číslo 5
o výmere 3 m2 vyznačenom geometrickým plánom č. 36442500-1971202I vyhotoveným
spoločnosťou SYKO s. r. o. Ž\|ina dňa 08. O7. 2O2l022 overeným okresn;ým úľadom,
katastrálnym odborom Čadca pod číslom g57l2O21 dňa 04.08.202l .

Citované pozemky sú dotknute rca|izáciou stavby: ,,4730 - Tuľzovka - Vyšný koniec _
zahustenie TS u Jašíka".

Vlastníctvo predmetných nehnuteľností je evidované okresným úradom, katastrálnym
odboľom Čadca na liste vlastníctva č. I34I a 4Il4 pre kaiastrálne územie Turzovka
v prospech Mesta Tuľzovka, ako povinného z vecného bremena.
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II.
Dohodnuté podmienky zmluvy

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu spočíva v pľáve umiestnenia au|oŽenia inžinierskych

sietí a k nim pristúcľraiúcim ochranným pásmam V Zmysle platných právn1ch predpisov za

účelom pr"ridrky, ndrŽby a ľekonštrukú" ''u 
časti pozemku parc' KN C č' 3145lI' zast'

|toctra anádvorie o výmeie 628m2, vľozsahu dielu číslo 6 ovýmere 54m2 aparc' KN E č'

33010, zast. plocha á nádvorie ovýmere 81 m2, vrozsahu dielu číslo 5 ovýmeľe 3 m2

vyznačenomgeometrickýmplánomč'36442500-1911202I
Právo zodpovedajúce vlcnému bremenu oprávnený z vecného bremena prijíma a povinný

z vecného bremena je povinný opísané pľávó vyplývajúce z vecného bremena stľpieť'

Povinný týmto p..hlur.ri", zá bpredľnetnej nóhnuteľnosti sa neviažu iné ťaľchy ani vecné

bremená, s výnimkou ui existujúcich a eviáovaných na príslušnom liste vlastníctva, ktoré by

zásadnýmspôsobom zasahovali do práv opľávneného, vyplývajúcich ztejto zmluvy'

ilI.
odplata za zriadenie vecného bľemena

Účastníci tejto zmluvy sa dohod\i, že vzhľadom na rozsah a charakter obmedzenia uživaĺta

nehnuteľnosti, sa opísané vecné bremeno ziaďuje na dobu neurčitú bezodplatne'

l

ls4

Dalšie dojednania

Účastníci tejto zmluvy sú si vedomí, že k nadobudnutiu práv zodpovedajúcich vecnému

bľemenu je potľebný vklad tejto zmluvy o zĺadeĺi vecného bremena do katastra

nehnuteľností.
Učastníci tejto zmluvy sa dohodli, že návľh na vklad tejto zmluvy do katastra nehnuteľností

podá opráv ĺený zrr."rrého bremena, ktorý tiež znášanaŕlady spojené s návrhom na vklad'

IV

v.
Vklad na list vlastníctva

t

€{D
Na základe tejto zmluvy vykoná okresný úrad Čadca, katastrálny odbor tento vklad:

na LV č. 1341 pre katastrálne územie Tuľzovka:
do C - LV: vecné bremeno v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a' s' spočívajúce

v práve umiestneni a a uloženia inžinierskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným

pásmam v zmysle platných právnych pľedpisov za účelom- prevádzky, údrŽby a ľekonštrukcie

na časti pozemku pur". kN 
^C 

č.3]45lI, iast. plocha a nádvorie o výmere 628 m2, v ľozsahu

dielu číslo 6 o výmere 54 m2 vyznačenom geometľickým plánom č- 36442500-1971202]l '

na LV č.41|4 pre katastrálne územie Tuľzovka:
do C _ LV: vecné bremeno v prospech Stľedoslovenskej distribučnej, a' s' spočívajúce

v práve umiestneni a a uloŽenia inŽinieľskych sietí a k nim prislúchajúcim ochranným

pásmam v zmysle platných pľávnych pľedpisov za účelom prevádzky, idržby a rekonštrukcie

na časti pozemku parc. KN E č. 33010, zast. plocha a nádvorie o výmere 81 m2' v rozsahu

dielu číslo 5 o výmeľe 3 m2 vyzĺačenom g.o*it'i"kým plánom č' 36442500'197l2o2l
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vI.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva o ziadení vecného bremena bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, zktoých
dve vyhotovenia obdrži oprávnený, jedno vyhotovenie povinný a dve vyhotovenia sú určené
pre potreby okresného úradu, katastľálneho odboru v Čadci.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zúčastnenými stranami a účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Táto zmluva bola schválená dňa
06.10.2022 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Turzovke uznesením číslo 94 - 6110 -
2022 a bola zveľejnená dňa na webovom sídle CRZ.

Všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich im z tejto zmluvy sa riadia
príslušn;imi ustanoveniami občianskeho zákowika a ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov.

Účastníci tejto zmluvy svojimi podpismi potvrdzuju, že táto zmluva bola uzatvorená na
základe ich slobodnej avážnej vôle anebola uzatvoreĺá vtiesni za nápadne nevýhodných
podmienok ana znak súhlasu s jej obsahom tuto vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.

/Í h ĺĺĺu v ŽIline,dňa.... ""2'5'-10'''ffiLŽ
)

V Turzovke, dňa...

povlnny z
JUDr Golis,
primátor

i
,t

ĺ:ĺ..'" ĺ- /,>:;:,ŕ. : .,-.. .,

bremena

TU

ľt?1 ,.

z bremena
Marián Cesnek' riaditeľ Sekcie Právne

il **:ffi'Hľ;ffi1'ľ;ľľľ*-

/ĺ't rĺĺ ĺĺ i

roĺI. č.
liyĺoul ..
pľeukar,

-'t4-
I

V Turx,ovke ,o, ..^..I..fi ', Í^.Ĺ1.,..2Ĺl
.!..:

okrúhĺĺl ,tresta ĺl,t!{r;ĺr

x
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UZNESENIE č.: 94 _6/10 _ 2022

MESTSKE ZASTUPITEĽSTVo V TURZOVKE

N ScHvAĽUJE
1' Zriaďenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bľemena: Mesto

Tuľzovka,lčo: oostĺ 331, so sídlom: Stred 178, 023 54 Tuľzovka, ako výlučného vlastníka
pozemkov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Turzovka, parcely C-KN é. 37 45lI _ druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o ýmere 628 m2, zapísanej na LV č. 1341 a paľcely E-
KN č' 33010 - druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8I m2, zapisanej na LV č.
4|I4, ktoré sú evidované okľesným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okľes Čadca,
obec Turzovka, st ľ p ie t' právo vprospech opľávneného zvecného bľemena:
Stredoslovenslĺá distľibučná, a.s., rčo: so 44215I,Pľi Rajčianke292718,0|0 47 Ži|ina,ako
vlastníka stavby: ,,4730 Tuľzovka - Vyšný koniec - zahustenie TS u Jašíka" ,|<toré zriad'uje za
účelom:

- na pľiznanie pľáva umiestnenia a uloženia inžinierskych sieti a k nim prislúchajúcim
ochľanným pásmam v zmysle platných právnych predpisov za účelom prevádzky, llďržby
a rekonštrukcie so vstupom v kÍoromkol'vek čase a ročnom období na pozemku' paľcele c-KN
č.3745lt - v ľozsahu dielu č.6 o výmeľe 54 m2 a paľcele E-KN č.33010 _ v rozsahu dielu
číslo 5 ovýmeľe 3 m2, vyznačenom geometľichým plánom č.36442500-1971202I zo dňa
08.O7.2O2I vyhotoveným zhotovitelbm: SYKO s.r.o, A' Kíreťa 32017,Ž1\ina,úľadne overeným
okresným úľadom Čadca, katastrálnym odborom, Ing. Teľéziou Targošovou dňa 04.08.202l
pod číslom: 957l202I, za podmienok:
- vecné bremeno sa zriad'uje na dobu neurčitú,
- druh vecného bremena : spojené s vlastníctvom nehnutelhosti (in rem)
- odplata za zriadenie vecného bremena: bezodplatne, vzhl'adom na rozsah a chaľakteľ

obmedzenia užív ania nehnutelhostí,
- všetky poplatky súvisiace so zriadením vecného bľemena budú na ťarchu oprávneného

z vecného bľemena.
2. Poverenie pľimátora mesta:

- Na uzavretie Zmll,xy o budúcej zmluve o zľiadení vecného bremena v zmysle $ l 5 1n až $ 1 5 1p
anasl. Zákona 4011964 Zb. občiansky zákonník vplatnom zneĺi, podl'a bodu 1) tohto
uznesenia.

- Vypovedanie, odstúpenie od zmluvy uzavľetej podl'a bodu 1 tohto uznesenia v prípade, ak
oprávnený z vecného bremena poruší svoje zmlurme dohodnuté povinnosti.

bez pripomienok

Celkoý počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Turzovke: 13
Prítomní na hlasovaní: 10

Hlasovanie ZA; 9 MUDr. Jozef Bajcar, MUDr' Viera Belková,Ing. Jozefa Dlhopolčeková,
Marian Chudej, Ladislav I(adura, Mgr. Štefan Kompánek, Ing. Jana Majtanová,
Ing. Martin Mľavec, PaedDr. Eleonóra Rudinská

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŽAL sa hlasovania:0
NEHLASOVAL: l JUDr. Radoslav Hruška

P mesta
GOLISJUDľ.

0.2022
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@ Úrad geodézie, kartografĺe a katastra Slovenskej republĺky Dátum: 18.10.20?2

Parcela registra C, 3745/1
Žĺlinský ' Čadca > Turzovka > k.Ú. Turzovka

é z aplikácie Mapový klient ZBGlS. Nepoužitel'né na právne Úkony (1/2)
a grafické znázornenie je ĺen informatĹvne a.je nepouŽitel'ne na vytýčenie hranĺc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky

ie hranĺc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len oc]borne spôsobilá osoba



@ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum. 18.10.2022

Čŕslo listu vlastnĺctva

1341

Výĺnera pat'cely v t'tl''

628

Katastľálne Územje

Turzovka

Obec

Turzovka

Druh pozernku

Zastavaná plocha a nádvorie

SpÔsob vyuŽĺvania pozemku

Pozemok, na ktorom je postavená ĺnŽinierska Stavba-cestná, miestna a Účelová komunĺkácia, lesná
cesta, pol'ná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich sÚčasti

Unriestnenie pozemku

Pozemok je Umiestnený v zastavanom Územíobce
)

Spoloóná lrehnutel'nosť

Pozemok nie je spoločnou nehnutel'nosťou

Druh právneho vzťahu

Neevidovaný

Uda1e platne k dátumu

17.10 2022

Druh chráneĺlej nehnuĺelhosti (0)

Neexistuje zaznam

Stavby (0)

Neexĺstuje Zaznam o stavbách

Vlastnĺk (1)

1 . Mesto Turzovka, Stred 178, Turzovka, PSČ O23 54, SR (Podiel: 1/i )

Vytlačene z aplĺkácie Mapový klient ZBGIS. NepouŽitel'né na právne úkony. (2/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužitel'né na vytýčenie hranĺc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hranĹc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky mÔŽe vykonať len oclborne spôsobilá osoba'



rr
o Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 18'10.2022

Parcela registra E, 33010

z)

Žĺlinský ' Čadca > Turzovka > k.Ú' Turzovka

Vyt|ačené z aplikácĺe Mapový klient ZBGIS. Nepoužĺtel'né na právne Úkony' (1/2)
Meranie a grafické znázornenĺe 1e len infoĺmatívne a je nepouŽItel'ne na vytýčenie hranĺc pozemkov a osadenĺe stavieb na pozemky.
Vytýčenie hralrĺc pozemkov a osacjenie stavieb na pozemky mÔže vykonať len ocĺborne spôsobilá osoba.



o Urad geodézie, kartogľafie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 18.10.2022

Cĺslo listu vlastníctva

4114

Výmera parcely v m2

B1

Katastrálne Územie

Turzovka

Obec

Turzovka

Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie

Umiestnenre pozemku

Pozemok je umĺestnený V Zastavanom Územíobce

Spoločná nehnutel'nosť

Pozemok nie je spoločnou nehnutel'nosťou

Druh právneho vzťahu

Neevĺdovaný

)

Údaje platne k dátumu

17.10.2022

Číslo pÔvodneho katastrálneho Územia

Neevĺdované

Názov pôvodlleho katastrálneho Územia

Neevidovaný

VlastnĹk (1)

1 . Mesto Turzovka, Stred, Turzovka, PSČ O23 54, SR (Podiel: 1/1)

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS' Nepoužitel'né na právne úkony. (2/2)
Meľanie a grafické znázornenie je len informatĺvne a je nepoužitel'ne na vytýčenie hranĺc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.

Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môŽe vykonať len odborne spôsobilá osoba'
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Geometrichý f,án je podkladom na právne Úkony, kď údaje dotera$ieho stavu výkazu v.imer sÚ Úodnó s údajmi platnýci rl.ýpĺsov z katastra nehnuleľnostĺ

)

Kmj Žn*y 0kes
Čadca

0bec
Turzovka

Tuzoyka
Katastr.

územie
Číslo
plánu 3a42500 - ĺ97/202ĺ VKTI

Mapový

list č.

qEgQD.,*
ttuw.sykogeodet,sk

A. Knetb 320/7, 0ĺ00íŽitina
elna ĺl : geo de tickep race @gn a il. co n

ĺco:36442500

Vyhotoviteľ

GEoMETR|CKŕ PLAN na zrĺadenie vecnéln brenena prátĺa uloženia inžinĺenkych
sĺeĺĺ na pozenkdt p.č. KNC 

" 

3816,371ilĺ, KilE.'
24 7 1,2467/3,33U91 330 1 0 .

Vyhotovil Aulorizačne overil
Únaĺne overilEľ' TeľÉlia Taĺ6*šl lé;
Meno:

08'07'202'ĺ
una: Meno: hg' Fnnlĺšek

Sýkon
lng' Fnnĺišek SýkonDňa:

08.
Dňa: -4-0s_2021 0Ĺ

hranice boli prírode označené

nebolĺoznačené

2083

meĺanlapodmbného c.(merafuhý náčĺt)

bodov označaných číslami a ostatné me-

Údaje sú uloŽené vo všeobecnej dďumentácii

Shadnice

|acské

NáeŽÍtosťami a
7 cll

a
a\

a

ovaerÉ podľa
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tč. o.so - ĺBsz
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ýnerku č. 36442500 -'ĺ97/n2l

Poznánka, Ziaďup x vecné breneno na prĺznanie práva uniesĺnenĺa a uĺoženiahzĺnbnkycĺl sblĺ a k nĺn pnštúchajúcinochnnným pásnan v znysle pĺaĺných
plzivnych predpinv, za účelon prauázdky, údrŽby a rckonšÍrukcĺe so tlsfupon v konnkďvek hse a mčnonobdobĺ na parceĺách c Kl,l:3846, 3745/ĺ a

Sĺrana ĺ//

- parceĺáclt KNE:247ĺ'24ô7/3,33009/2,

7 - Pozenok ltiky a pasĺenku ĺrualo ponstený ĺĺávani aĺebo pozenok dočasne
neupžĺua ný ple Úvalý trá vny p n s Í
22 - Pozenok, na kĺoron je posĺayená Ínžinĺelska sÍavba - cnsĺná, niesĺila a
ĺj&ĺouá konunĺkácia, ĺesná resÍa, poĺná cesĺa, chodnĺk, ne@é pal*ovtbko a
ich súčasĺi
37 - Pozenoh na koran sÚ skaĺy, suahy roktiny, ýnole, uysoké nedze s
kroyĺn alebo kanenĺn a iné ptoch1; kĺore neposfiú4:Ú bvaý úžiÍok

330ĺ0 vo ryznafunon mzsahu v prospech fimy .' Siledosĺovenská dĺskĺbučná a's., Pi Rajčĺanke 2B27/E Žilĺna

vÝxnzvýmen
Doterajší stav Zmeny Nový stav

Čĺslo

lĺstu
vlast.

parcely Výmera
Výmera Druh

pozemku
KN-ELV KN ha ft?

Druh

pozemku

D
i

e
I

k

parcele

čÍslo

m2

od

parcely

číslo

m2
Číďo

parcely
ha 7n2 kód

Vlastník

(ĺná opÉv' osoba)

adresa (sídlo)

Stav právny

ĺ34ĺ 3745/ĺ

t8/6 3aô

4747 24ô7/3

/803 247ĺ
40ô6 3i009/2

41ĺ4 330'ĺ0

2

1550

8í

zaslav.pĺ'

asĺatpI

onápMa
ĺlv.kir.p

zasbv.pĺ.

zaslav'pĺ.

53

ĺ3
4/
3

3745/ĺ il

3846

24ô7/3

247ĺ
33009/2

330ĺ0

3745/í

(246V3

(247ĺ

(33009/2

(330ĺ0

346 2

628

4979

'ĺ550

ĺ3/5
285

8/

zasÍav.pL

22

osĺaĺ.pl

37
oná poda)

fuuÍráv.p)

zasĺar.pl.)

zastav.pL)

dotenjšĺ

doÍeqšĺ

dolenjšĺ

doĺenjšĺ

doĺenjšĺ

doĺenjšĺ

Stav podľa registra KNC
ĺ9ĺ

3745/t

346

5ĺ23/l

5ĺ24 1823

/341

18í6 4979

ĺ089 tru'lnáu.p

zasĺav.pĺ.

ostalpĺ.

osĺatpI

zasÍav.pĺ.

3745//

5ĺ23//

ĺ089

346

5ĺ24

2

5

4979

3347

ĺ823

/9/

628

tru.kiv.p

zasÍav.p/.

osÍaĺ'pl.

asĺatpl

zastav.pL

7

22

37

37

22

dďenjšĺ

doÍenjšĺ

doÍenjšĺ

dotera1šĺ

doĺenjšĺ

6.76_ĺ997




