
't

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

ktorú dnešného dňa, mesiaca a roku uzatvorili

Mesto Turzovka
zastúpené: JUDr' Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
so sídlom: Stred 178, 023 54 Turzovka, SR
lČo: 00314331
DlČ: 2020553315
lČ opH: nie je platcom DPH
ako budúci povinný z vecného bremena na strane jednej (d'alej len ,,budúci povĺnný") a

Miroslav Koniar, rodený Koniar
narodený: ô

rodné číslo: občan SR
bytom; Vyšná Korňa 843,023 21 Korňa

Slovenská republika

ako budúci oprávnený z vecného bremena na strane druhej (ďalej len ,,budúci oprávnený").

Zmluvné strany sa dohodli takto:

1) Hore uvedené zmluvné strany sa v súlade s ustanovením s sOa zákona č. 40/1964 zb.,
občĺanskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,občiansky zákonník), dnešného dňa
dohodlĺ, že za dole uvedených podmienok spolu uzatvoria zmluvu o zriadenívecného bremena s dole
uvedeným obsahom'

2) Zmluva o zriadení vecného bremena bude - za podmienok stanovených touto zmluvou o budúcej
zmluve - uzatvorená v lehote do 14 dníod splnenia podmienok stanovených V tejto zmluve.

1) Budúci oprávnený z vecného bremena - Miroslav Koniar - je podl'a vlastného vyhĺásenia a
podl'a priloženého informatívneho výpisu z katastra nehnutel'ností výlučným vlastníkom
nehnutel'ností, a to:

- parcela registra ,,C" parc. ć,.571ĺ6 o výmere 237 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- Dom č.s. 81 postavený na parcele registra ,,C" parc' č,571'16,

zapísaných v katastri nehnutel'ností na liste vlastníctva 8588 na okresnom úrade v Čadci, katastrálny
odbor, nachádzajúce sa v katastrálnom území a obcĺ Turzovka, okres Čadca.

2) Budrjci povinný z vecného bremena - Mesto Turzovka - je podl'a vlastného vyhlásenia a podl'a
predloženého informatívneho výpisu z katastra nehnutel'nostívýlučným vlastníkom nehnutel'ností, a

to:

- parcela registra,,E" parc. ć,,3297ol2 o výmere 4727 m2, zastavané plochy a nádvoria,

zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 4tJ4 na okresnom úrade v Čadci, katastrálny
odbor, nachádzajúce sa V katastrálnom území a obci Turzovka, okres Čadca, ktorá parcela je z časti
totožná s parcelou registra ,,C" parc. č.. 37Ż6/1-, ku ktorej list vlastníctva v katastri nehnutel'ností nie
je založený,

l.

il



- inžinierska stavba (miestna komunikácia a chodnik) zriadená na parcele registra ,,E" parc. č.

32g7ol2, resp. parcele registra ,,C" parc. č. 3726/1', ktorá stavba sa nezapisuje do katastra

nehnutel'ností.

3) Budúci oprávnený je d'alej podl'a vlastného vyhlásenia budúcim investorom budúcej stavby -

parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá na ul. M. R. štefánika pred budovou č.s. 81 ,

v meste Turzovka (d'alej len ,,parkovacie miesta") -ktoré budu vybudované na časti pozemku parc. č.

32g7o/2, zakreslenejv prílohe č. 1 tejto zmluvy zčasti na chodníku a zčastĺ na miestnej komunikácií

označenej v zmysle technickej evidencie miestnych komunikácií pod číslom S MK 06.

ilt

1) Hore menovaní účastnícĺ sa zaväzujú, že v lehote stanovenej v článku l. tejto zmluvy spolu

uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena, spočívajúcu Vo Vecnom práve budr]ceho

oprávneného, ako ĺ každodobého vlastníka pozemku parc. č. 571'/6 a domu č.s. 81 bližšie

špecifikovaných v článku ll' ods. 1 tejto zmluvy, užívať pozemok vytvorený oprávnenou osobou

geometrickým plánom z pozemku špecifikovaného v článku ll. ods. 2 (d'alej len ,,pozemok vytvorený

leometrickým plánom"), ktorého vlastníkom je budúci povinný, za účelom parkovania a státia

ósobných motorových vozidiel oprávneného z vecného bremena. Pozemok vytvorený geometrickým

plánom bude svojou vel'kosťou a tvarom zodpovedať realizácii parkovacích miest na pozemku

lpecifikovaného v článku ll. ods. 2 vrátane zákonných ochranných pásiem, ktoré vznĺknú v súvislosti s

touto stavbou, a bude korešpondovať s prílohou č. 1tejto zmluvy'

Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje na svoje náklady zabezpečiť projekt dopravného

riešenia situácie v súlade s STN v súvislosti s realizáciou stavby parkovacích miest prostredníctvom

oprávnenej osoby a všetky stanoviská a správne rozhodnutia potrebné k povoleniu stavby

parkovacích miest' Budúci oprávnený zabezpečíumiestnenie dopravného značenia a zaväzuje sa, že

stavbu bezodplatne prevedie na mesto Turzovka.

2) Právo zodpovedajúce vecnému bremenu zriadenému realizačnou zmluvou o zriadení

vecného bremena bude spojené s vlastníctvom pozemku parc. č.57L/6 a domu č's. 8]. a bude preto

podl'a ustanovenia 5 151n ods. 2 občianskeho zákonníka prechádzať na prípadných budúcĺch

vlastnĺkov tejto nehnutel'nosti.

3) Hore uvedený geometrický plán bude neodde|itel'nou súčasťou zmluvy o zriadení vecného

bremena. Tento geometrický plán si na vlastné náklady nechá vypracovať budúci povinný, pričom

obmedzenie vlastníckeho práva budúceho povinného bude len k pozemku vytvorenému

geometrickým plánom, ktorý bude v súlade s projektom dopravného riešenia situácie v súvislosti

s realizáciou stavby parkovacích miest.

4) Zmluvné strany sa dohodli, že hore špecifikované právo zodpovedajúce vecnému bremenu

bude zriadené ako časovo neobmedzené vecné právo užívania pozemku vytvoreného geometrickým

plánom z časti pozemku špecifikovaného v článku ll. ods' 2 tejto zmluvy, za účelom parkovania

a státia motorových vozidiel oprávneného z vecného bremena. Budúci oprávnený takto vymedzené

právo zodpovedajúce vecnému bremenu prijme a budúci povinný bude toto právo za dole uvedených

podmienok trpieť.

IV

Hore špecifikované právo zodpovedajúce vecnému bremenu bude zriadené za jednorazovú odplatu

vo výške 1,- € (slovami jedno euro). Takto určená jednorazová odplata bude budúcemu povinnému v

plnej výške zaplatená do 30 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia okresného úradu Čadca,

katastrálny odbor, o povolenívkladu vecného bremena.



V

1) Budúci oprávnený sa zaväzuje, že pri výkone svojich práv podl'a tejto zmluvy bude postupovať

šetrne a bude zasahovať do práv budúceho povinného iba v nevyhnutnom rozsahu. Hore uvedené

právo zodpovedajúce vecnému bremenu bude zo strany budúceho oprávneného vykonávané

spôsobom čo najmenej obťažujúcim budúceho povinného z vecného bremena.

2) Budúcĺ oprávnený sa zaväzuje, že v zimnom období pri dennej údržbe mĺestnej komunĺkácie

(najmä odpratávaní snehu) budúcim povinným v čase od 5'00 hod. do 9'00 hod. zabezpečí, aby

pozemok vymedzený geometrickým plánom bolo možné udržiavať resp. že na pozemku vytvorenom

geometrickým plánom nebudú zaparkované motorové vozidlá ani na ňom nebudú iné obmedzenia

brániace výkonu údržby'

vl.

1) Z tejto zmluvy o budúcej zmluve sú obĺdve zmluvné strany zároveň oprávnené i zaviazané. Ak

nedôjde k uzatvoreniu hore špecifĺkovanej zmluvy o zriadení vecného bremena v dojednanom

termíne, môžu sa obidve zmluvné strany v zákonnej jednoročnej lehote domáhať, aby príslušný súd

svojim rozhodnutím nahradil vôl'u strán.

2) obidve hore uvedené zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ak dôjde na ich strane k

podstatným zmenám tykajúcich sa predmetných nehnutelhostí, oznámia túto skutočnosť bez

zbytočného odkladu druhej zmluvnej strane.

3) Zmluvné strany berú na vedomie, že k nadobudnutiu práva zodpovedajúceho vecnému

bremenu podl'a realizačnej zmluvy o zriadenívecného bremena dôjde v súlade s ustanovením 5 151o

ods. 1 občianskeho zákonníka až vkladom nadobúdaného vecného práva do katastra nehnutel'ností, a

to ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o povolenívkladu tohto vecného práva.

4) Ak nebude d'alej dohodnuté inak, všetky náklady spojené s konaním o povolení vkladu

nadobúdaného práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnutel'ností uhradí budúci

oprávnený a podá do 30 kalendárnych dní od uzatvorenia realizačnej zmluvy o zriadení vecného

bremena na okresný úrad, katastrálny odbor, návrh na zahájenie konania o povolenie vkladu práva

zodpovedajúceho tomuto vecnému bremenu do katastra nehnutel'ností,

5) Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je - ako príloha č. 1 - grafické znázornenie parkovacích

miest na časti pozemku špecifĺkovaného v článku ll. ods. 2 tejto zmIuvy.

vil.

1) Táto zmluva o budúcej zmluve je spísaná v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom budúci

oprávnený obdrží L (jeden) originál a budúci povinný obdrží 3 (tri) originály.

2) Záväzkové právne vzťahy medzi účastníkmi touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia

príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/L964 Zb., občianskeho zákonníka v znení neskorších

predpisov, najmä ustanovením 5 151n a nasledujúcich o vecných bremenách.

3) Táto zmluva podlieha schváleniu mestským zastupitelitvom, nadobúda platnosť dňom

podpĺsu oboch účastníkov a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na

webovom sídle Mesta Turzovka, v súlade s občianskym zákonníkom.

4) Ak nebude v termíne do 30. augusta 2019 uzatvorená realizačná zmluva o zriadení vecného

bremena podl'a tejto zmluvy a realizačná kúpna zmluva k časti parcely registra ,,C" parc. č' 364/3

o výmere 276 m2, táto zmluva, ako aj zmluva o uzavretĺ budúcej kúpnej zmluvy (ktorá tvorí prílohu č.

2 tejto zmluvy), sa uplynutím uvedeného termínu rušia (rozväzovacia podmienka)'



VIII.

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom a oprávnení k uzatvoreniu
tejto zmluvy a že táto zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bola spísaná podl'a ich
pravej, vážnej a slobodnej vôle, na znak čoho jej obsah potvrdzujú svojimi dole pripojenýmĺ podpismi.
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UZNESENIE č.: 25 _2812 - 2018

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE
N sCHvAĽUJE

zop'Žeĺsa hlasovania: l, Mgr. Štefan Kompánek
NEHLASOVALI: 4, JUDľ. Radoslav Hrušká, Mgr. Kamil Miroslav Rejda, Ladislav Šteinigeľ

Budúce zľiadenie vecného bľemena na^nehnutďnosť, ktorá je vo výlučnom vlastníctve budúceho povinného: MestaTuľzovka, IČo: 0031433|, so sídlom: O23 54 Turzovka, stręa lzs, ato na parcele registľa,,E.. parc' č.32970/2 -druh pozemku: zastavané p|ocJlY anádvoľia o výmere 4í27, zapísanej vkatastri nehnutel,nosti na liste vlastníctva č'4114 na okesnoT úľade vČadci, katastrálnom odbore,'nuaraaruiĺ"e Sa vkatastľálnom území Turzovka, obciTurzovka, okese Čadca, ktorá je zčasti totožná spaľcelóu ľegistra ,,C" parc. ĺ,. ilzsl1, ku ktoľej list vlastníctvav katastri nehnutel'nosti nieje založený,
vpľospech opľávneného, vlastníka nehnutel'nosti: paľcely ľegistra,,C" č. 57116 -dľuh pozemku: zastavané plochya nádvoria o výmeľe 237 m2 a budovy.domu č.s' 8l, po'íuu.,ř; na paľcele ."giri.u ,i., pur.. č,. 571l6,zapísaných naLV č' 8588 na okľesnom úrade v Čadci, katastrálnym^odboľom, nacńaazajrĺceia v kátastľálnom úzęmĺ Turzovka, obciTurzovka, okľese Čadca, ktoým je : Miľoslav Kóniar, trvale bytom : vysna ŕo.ĺá-są:, O23 z1Korňa, ktoré budespočívať:

_ Vo vecnom pľáve budúceho opľávneného, ako i každodobého budúceho vlastníka pozemku paľc. č. 57l/6 astavbydomu čs' 8l, uŽívať pozemok vytvoľený opľávnenou osobou geometrickým plánóm z pozemku EKN č. 32970/2,ktoľého vlastníkom je budúci povinný, 
'u 

,ič.lo* parkovania á státia oroun1iôn motoľových vozidiel oprávnenéhoz vecného bľemena, za splnenia podmienok:
l ' Budúci opľávnený je budúcim investoľom budúcej stavby parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá na ul.M' R' Štefánika pred budovou čs. 8l v meste ŤurzovĹa, ktoľé budú vybudované na časti pozemku EKN č.3297012 a budú z časti zasahovať do chodníka a z časti do miestnej komuniĹácie.2' Budúci oprávnený zĺealizuje budúcu stavbu paľkovacích miest v súlade s projektovou dokumentáciou pľe tutostavbu , v súlade s platnými slovenskými iechnickými noľmami, v súIaäe s rozhodnutiami a stanoviskamidotknutých oľgánov a organizácii.

. 3' Budúci oprávnený sazaväzuje, že budúcu stavbu paľkovacích miest bezodplatne pľevedie do vlastníctva budúcehopovinného.
4' Pozemok vývoĺený geometľickým plánom bude svojou vel'kosťou a tvaľom zodpovedať realizáciipaľkovacích

miest na pozemku EKN č. 32970/2, vľátane ochľanných pásiem, ktoľé vzniknú v súvislosti S touto stavbou.5' Budúci povinný z vecného bremena sa 
'zaväzuje 

na svoiô náklady zabezpeĺiť p.o;Ĺn oopruuného riešęnia situáciev stivislosti s ľealizáciou stavby parkovacĺóh miesi prostręáníctvom opiĺvnene; osoby a všetky správnerozhodnutia potrebné k povoleniu stavby parkovacích miäst, zabezpečí dopľävné značęnie parkovania a pľechodupľe chodcov v zmysle platnej legislatĺvy a zavżizuje sa na svoje nailaay vypľacovať geometrický plJo. '6' Vecné bremeno bude zĺiadené ako časovo näobmedzené vecné práio użĺvania pozemku vývoľenéhogeometrickým plánom zčasti pozemku EKN č,.32g70l2, ktoý bude u'ĺlua. sp.o.;elĺtom dopľavného riešeniasituácie v súvislosti s realizáciou stavby parkovacích miesi.
7 . Vecné bremeno bude zľiadené za jednorazovú odplatu vo výške l,00 EURO.8' Zmluvné strany sa dohodli, Že teľmín uzavreiia Zmluiy o zľiadení vecného bremena bude najneskôr do30.08.20 t 9.
bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Tuľzovke: l3
Prítomní na hlasovaní: l3
Hlasovanie ZA: 8, MUDr. Vieľa Belková, Mgľ. Rastislav Bakajsa, JUDľ. Martin Birka, Marián Chudej, Ladislav Kadura,

ĺng. Jana Majtánová' Ing. Martin Mravec, PaedDr. Eleonóľa Nekoľancová,
Hlasovanie PROTI: 0
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