
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bľemena v prospech tretej
osoby

uzatvorená podl'a ust. $ 50a občianskeho zákonníka
v spojení s $ 15ln a nasl. občianskeho zákonníka

t. Žsx: ...í.{......lzo22 ĺ oSIvtaI
č. MsÚ Tka: V1/2022DD šE1/4Ľ ,+.' . p//l.ozz

čHnok I.
Zmluvné strany

Budúci povinný z vecného bremena:

Ť

I

t

r
r

I
(ďalej ako ,,ŽSK' alebo ,, budúci povinný z vecného bremena")

Investoľ:

a

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
ICO:
DIČ:
lČ opu:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:

Názov:
Sídlo:
Štamtámy orgán:
ICO:
Bankové spojenie:
IBAN:

oprávnený
ICO:
DIC:
IČ opu:

Žilinsľý samospľávny kľaj
Komenského 48, 01l og Žilina
lng. Eríka Jurinová, predsedníčka
37 808 427
202 162 66 95
nie je platcom DPH
Státna pokladnica
7000503670/8180, IBAN SK48 8180 0000 0070 0050 3670

Mesto Tuľzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
JtIDr. Ľubomír Golis, primátoľ
00 314 331
Prima banka Slovensko, a.s.
sK50 5600 0000 0002 0461 7002

(d'alej ako ,, investor stavby")

Uzavieľajú nasledujúcu zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v pľospech tľetej
osoby _ budúceho opľávneného z vecného bľemena, ktorým je:

Názov: Severoslovenské vodárne akanalizácie, a.s.
zapisaĺá v obchodnom registri okresného súdu Žilina, v odd. Sa, vložka číslo l0546/L
Sídlo: Bôrická cesta 1960,0l0 57 Žilina
Štatutárny orgán: Predstavenstvo

Ing. Tatiana Strbová, predseda predstavenstva
[ng. Miroslav Kundrík, člen predstavenstva

k podpisu zm7uvy: dvaja členovia pľedstavenstva
36 672297
2022238900
sK2022238900

L

(d'alej ako 
', 

budúci opľavnený z vecného bremena")



k

Článok II.

Úvodné ustanovenĺa 'a

1. Budú-ci n*j*ý ',Tl.,ä-ľ",:TäTÍ,j;'*ľTľJ.t^ä'ä:ľL"* 

nehnuteľnosti nachádzajo""'\

v katastrálnom územt l ur lv'

.pozemkupaľc.KN-Cč.386s/2zastavanáplochaanádvoľieovýmeľe37988m2,\\

ktoý je v prospech ŽSK zapísaný na LV č' 8497 v podiele 1/1' 
\

(ďalej len ako "budúci 
zlťaŽenýpozemok" 

a|ebo zaťaŽený pozemok")'

2. Budúci'z ataŽeĺý.pozemok q*: Kľ''i.;;:,1*JiJ.?,'ľJ'ľlĺ) 
#ľi;Ť:i', ,#i;::'1ľ::':";;;

:iri;:::'ťĺ;ť,,:;n*:'älill:ľ:ä:'ľp,ä""";lsnrĺa 
je,z^1ľ"ĺ;::#;'"

ii#$i,:iffi ,T.|:::;i,\:;*ľ*,":ľľNľ'ľ*ĺĺm,'**n*'w
ľťťJľ,."ff Jĺ'i"ľff ľÍiä."ľiäi::ä;";;;'i'"':1-::_::::-;.;,

*****H"#**'ä.'ľ#'Hľ.ľ,;:#iľľ'*'',j*äil*ffi 
:#ixr'*ä*

ĺazaťaŽerĺorn pozl

vecného bľernena' 
u'uu"t'lľľľuTl"'""" -:^^'!ĺ 'tlecného

n:m**ľ"t*#*ľľľl:l,l**ťľľ** 
:ľľ*

ľ;{*fi 
ĺ;el$ffi#-'ĺxt**ľtlxryďatších podĺrt

spočívajúce :.9ilä;;"-""výkonpráva: . l yl-^.,ai ýoĺa|ízäc\e
strpieť nazaÍ''

'-,li#ť#ľl{iÍä'ť**iffiľ;:ĺi-i*"*ľ{il,ť***#ffiľozšít
stavebné povolenie v)rpracovalrcJ lvvyv'- J

o't1oz|' 
azdu techniclcýĺni'.1iT:*.ľff 

':*?ľ,l}T1ľ'_ vstupu a Pre9ho{u' : ::'"xär"il';Íiä&'ľĺĺ}ľ: ĺ'""'ľľ;ĺ, xl'Íľľ *o ich častí,

prostriedkami t"'b"olil -ffi i'"pňsr'ou"i r''*ul
iekonŠtrukcie alebo' odstra"- 

)ä"cn" b'"'"o"'
v pľospech budúceho opľávneneno Z vgvr'"'-

Severoslovenskévodáľneakanalizácie,a.s.,Bôrickácesta19ó0,o'o,,,,
(ďaiej len ako 'obudúce 

vecné bľem€no" alebo 'ovecné 
bremeno")

z
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r.rtočný rozsah a trasa vecného bremena v m2 budú vymedzené prí uzaÍváraní zmluvy o zriadení
lho bľemena geometriclcým plánom porealizačného zamerania stavby. Geometľický plán bude
tovený po realizácií stavby podl'a skutočného zamerania jej rozsahu. Vyhotovenie geometrického
ĺ na určenie rozsahu a trasy vecného bremena sazaväzuje zabezpečiť na svoje náklady investor, ktoý
a\ej zavänlje, že tento geometrický plán aj autorizačne a úradne overí na svoje náklady. V prípade, ak
povinnosť investor nesplní abez zb5,t'očného odkladu po vybudovaní stavby nepredloŽí budúcemu

innému z vecného bremena geometrický plán, je budúci povinný z vecného bremena a/alebo správca
ávĺený dať vyhotoviť a úradne a autoľizačne overiť geometrický plán na náklady investora a ten sa mu

1zavánlje zaplatit'v lehote určenej vo ýzve budúceho povinného z vecného bremena a/alebo správcu.
jmeranou lehotou na účely tohto bodu sa rozumie lehota do 3 (troch) mesiacov od nadobudnutia účinnosti
llaudačného rozhodnutia k stavbe.

článok IV.
odplata za zriadenie vecného bľemena

ĺ. Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jedĺorazovú odplatu
stanovenú Zastupitel'stvom Žilinského samosprávneho kľaja na základe znaleckého posudku
}T/pľacovaného v čase uzatváľania zmluvy o zľiadení vecného bľemena.

2. lnvestoľ je povinný poskytnúť jednorazovú odplatu za znadeníe vecného bremena povinnému z vecného
bremena v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účirľrosti zmluvy o zriadeĺi vecného bremena.
Podkladom pre vykonanie úhradyje obojstranne podpísaná zmluva a potvrdenie o jej zverejnení predloŽené
budúcim povirľrým z vecného bremena.

článoľ V.
Lehota na uzavľetie zmluvy

1. Zriuvne stľany sa dohodli, že zmluvu o zriadení vecného bremena uzavru po súčasnom splnení
nasledovných podmienok:

po tom, ako bude na budúcom zaťaženom pozemku vybudovaná stavba podl'a spracovanej
proj ektovej dokumgntácie,
po tom ako bude v súlade s Čt. uĺ bodom 3 tejto zmluvy vymedzený skutočný plošný rozsah a trasa
vecného bremena, vy'jadrený v m2 geometrickým plánom, ktoý bude overený autorizačne
a úradne'
po tom ako bude v súlade s bodom 2 tohto článku \Tpľacovaný znalecký posudok na stanovenie
všeobecnej hodnoty vecného bremena,
po tom ako budú splnené podmienky uvedené v Čt. vt bod 2 tejto zmluvy.

2. Vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena sa zavänlje
zabezpeéiť na svoje náklady investor. V prípade, ak túto investoľ nesplní a ani po opakovanej ýzve
budúceho povinného z vecného bremena bez zbytočného odkladu nepredloží budúcemu povinnému
z vecného bremena zna|ecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena, je budúci
povinný z vecného bremena alalebo správca oprávnený dať vyhotovíť takyto znaleclý posudok na náklady
investora a ten Sa mu ich zaväzuje zap|atíť v lehote určenej vo výzve budúceho povirľrého z vecného
bremena a/a|ebo správcu. Pľimeranou lehotou na účely tohto bodu sa rozumie lehota do 3 (troch) mesiacov
od nadobudnutia účinnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe

3. Zlĺtluva o zriadeď vecného bremena bude uzavretá v lehote do 9 mesiacov odo dňa doručenia písomnej
výzvy jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. Yyzvať na uzavretie zmluvy o zriadení vecného
bremena je oprávnená ktorákol'vek zo zmluvných strán po súčasnom splnení podmienok uvedených v bode
1. tohto článku, ktorému oprávneniu zodpovedá povirmosť druhej zmluvnej strany, ktorej bude doručená

ýzva na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bľemena, takuto zmluvu lzavneť.
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4. Investor sa zavázuje' Že bude včas infonnovat' budúceho povinného z vecného bremena, Že stavba je
zrealtzovaná, ako aj sa zavázuje, že o tejto skutočnosti včas predloŽí budúcemu povinnému z vecného
bremena prostredníctvom správcu relevantné dokumenty.

článok VI.
Dalšie pľáva a povinnosti zmluvných stľán

1. Budúci povinný z vecného bremena vedený tým, aby budúci oprávnený zvecného bremena a investor
mohli v stavebnom konaní preukázať právo vybudovať na budúcom zaťaženom pozemku stavbu' súhlasí
s tým, aby budúci oprávnený z vecného bremena alebo investor, predložili túto zmluvu prísluŠnému
stavebnému úradu a požiadali o vydanie stavebného povolenia na realizáciu stavby. Táto zmluva
predstawje zmluvu zabezpečujucu tzv.,.iné práva k pozemkom a stavbám" podl'a zákona č. 50lI976 Zb.
Stavebný zákon.

2. Budúci povinný z vecného bľemena podmieňuje vybudovanie stavby na budúcom zat'aženom
pozemku nasledovnými podmienkami :

2.1 lnvestor sa zaväzuje, že pi rea|izácií stavby bude dodrŽiavať nasledovné povinnosti a podmienky
stanovené správcom a Žilinskym samosprávnym kľajom:

stavbu realízovať v zmysle vopľed spracovanej' odsúhlasenej projektovej dokumentácie
a písomnom ohlásení zahájenia stavby spľávcovi,

investor zabezpeči pred zahájením prác na svoje náklady výýčenie prípadných zabudovaných
vedení/inžinierskych sietí,

dodržiavať podmienky uvedené vo vy'jadrení (stanovisku) spľávcu - list č. 099/202llsAUCcA _
224 zo dňa 08.12.2021

- dodľžiavat' všetky podmienky uložené v pľávoplatných ľozhodnutiach pľíslušných
spľávnych oľgánov, ako aj v iných vy'jadreniactr Žsr (napr. vy'jadrenie ku kolaudačnému
konaniu). 

j

2.2 Investor sa zavázýe, Že bude ŽSK ďalebo správcu včas a vopred informovať o tom, Že bolo vydané
stavebné povolenie. lnvestor sa zaväzuje' že bude Žstr alalebo spľávcu včas informovať o priebehu
vykonávania stavebných prác a o ich skončení a predpokladanom začiatku kolaudačného konania a začatí
kolaudačného konania.

2.3 Investor je povinný pri ýstavbe a budúci oprávnený z vecného bremena pri výkone práv
zodpovedajúcich vecnému bremenu počínať si riadne a najmä tak:

aby nedochádzalo k prekáŽkam brániacim riadnemu užívaniu, udrŽbe, opravám a rekonštrukcii
zaťaŽeného pozemku a cesty (W487) a d'alšieho majetku ŽSK nad mieru potrebnú pre ýkon práv
zodpovedajúcich vecnému bremenu,
aby nedochádzalo khľozbe poškodenia alebo zničenia alebo kpoškodeniu alebo zničeniu
zaťaženeho pozemku a cesty a d'alšieho majetku ŽSK,
aby sa predchádzalo poruchám (haváriám) ktoré by mohli ohľozit' zat'ažený pozemok.
aby boli zabezpečené pravidelné kontroly a revizie v zmysle platnej legislatívy,
aby sa predchádzalo poruchám (haváriám) ktoré by mohli ohľoziť zaťažeĺý pozemok.

2.4 Za účelom zabezpečenía riadnej výstavby, ako aj za účelom zabezpečenia riadneho výkonu práv
zodpovedajúcich vecnému bremenu sa investor zaväzuje, Že bude pri výkone práv zodpovedajúcich
vecnému bremenu postupovať v súčinnosti so správcom zaťaženého pozemku, ako aj v súčinnosti
s každým iným d'alším správcom zaťaŽeného pozemku; a ak by takých osôb nebolo, tak v súčinnosti so
ŽSK. Správca alalebo budúci povinný z vecného bremena Sa v tejto súvislosti zaväzuju poskytnút'
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budúcemu oprávnenému z vecného bremena všetk-u potrebnú súčinnosť, ktoru možno od nich spravodlivo
poŽadovat'.

3. Pre prípad porušenia niektoľej z povinností, ktorá pre investora z tohto článk_u a/alebo z tejto zmluvy, sa
zmluvné strany dohodli, že uviest' zaťažený pozemok do pôvodného a prevádzkyschopného staw je
oprávnený aj správca zat'aŽenýchpozemkov a/alebo povinný z vecného bremena a to na náklady budúceho
oprávneného z vecného bremena a investora v lehote, ktorá bude vzájomne dohodnutá, v opačnom prípade
na zák]ade výrvy povirurého z vecného bremena a/alebo správcu a v lehote v nej určenej'

4. Investor sa zavázuje, že po rrybudovaní stavby, zat'aŽený pozemok a okolie stavby uvedie do
pôvodného aprevádzkyschopného stavu na vlastné náklady.

5. Porušenie niektorej z povinností alebo podmienok vyplývajúcich pre investora a budúceho oprávneného
zvecného bremena ztejto zmluvy, zakIadá oprávnenie ŽSK odstúpiť od tejto zmluvy; právo ŽSK na
náhľadu škody tým spôsobenej nieje dotknuté.

6. Budúci povinný z vecného bremena a/alebo správca si vyhradzujú právo slobodne sa r,yjadriť v
jednotliých správnych konaniach, ktoľé sa vzťahujú alebo súvisia s výstavbou a kolaudáciou stavby v
zmysle tejto zmluvy, ak bude príslušným správnym orgánom oslovený ako účastník konania alebo dotknutá
osoba (orgán).

Clánok VII.
Nadobudnutie Pľáv zodpovedajúcich vecnému bremenu

1. Zmluvné strany sa dohodli, Že po nadobudnutí platnosti a účinnosti riadnej zmluvy o zriadení vecného
bremena a po tom, ako investor uhľadí celú dohodnutú odplatu zazriadenie vecného bremena, podá investor
príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru návrh na vklad vecného bremena do katastľa
nehnutel'ností. Budúci oprávnený z vecného bremena nadobudne práva zodpovedajúce vecnému bremenu
právoplatným rozhodnutím príslušného okresného úradu o povolení vkladu.

2. Všetky náklady (najmä náklady na správne poplatky a notárske poplatky), ktoré vzniknu z tejto zmluvy
alebo v súvislosti s ňou alebo kĺoré vzniknú z riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena alebo v súvislosti
s liou sa zavázuje znášať a hľadiť investor.

Článok VIII.
Spoločné a záveľečné ustanovenia

1. Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena bolo schválené uznesením Zastupitel'stva ŽSK č.
|0127,ktoreboloprijaténarokovaní dňa27.09.2021 (Pľílohač. 1) tejtozmluvyauzneseďmMestského
zastupitel'stva vTurzovke č. l53 _ 16112 -202l zo dňa 16.12.2021 (Príloha č.2). Uzneseniami bola
schválená veľejná splašková kanalizácia ako 

''kanalizačná pripojka", ktorá je súčasťou rozšírenia
kanalízácie.

2.TáÍo zmluva zaväzuje aj všetky osoby' ktoľé ahýmkol'vek spôsobom vstúpia do práv a povinností' ktoré
pre zmluvné strany vyplývajú z tejto zmluvy.

3. Zmluvne strany sa dohodli' Že všetky listiny, ktoými sa medzi nimi zakladajú, menia alebo zanikajú
práva a povinnosti' si budú doručovat'bud'ako poštové zásielky určené do vlastnýcĹ ruk alebo osobne. Na
doručovanie zásielok sa vďahujú ustanovenia zákona č. 16012015 Z. z. Civilneho sporového poriadku
v platnom zneni o doručovaní súdnych zásielok určených do vlastných ruk.

4. .Túto zmluw je možné meniť len na základe písomne uzavr€tých dodatkov odsúhlasenými oboma
zrnluvnými stľanami.

5. Yzťahy v tejto zmluve neupľavené sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.
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6. Táto zmluva nado platnosť eJ podpisu zmluvnými stranamr a účinnost'dňom
dňom oboma

búda

nasled ujúcim po dni iei zverejnenia na webovom sídleŽsx a mesta Tuľzovka. oprávnený zBudúci

zmysle ust. $ 5a zákona c 2 1 /2000 Z. z. o

budúceho oprá vneného z

vecného bremena berie na vedomie to, ZC táto zmluva e

l

J

slobode informácií SPOJ eru ust 47a občianskeho zákorľríkapovrlne zvereJňovanou zmluvou
S $

Táto vyhotovuje v 6
1 zmluva sa

vecného bremena a dva rovnoplsy

v Ž\|lne,dňa.......

Budúci povinný z vecného bľemena:

Ing. E urinová

V Tuľzovke , dna ..ď*.?/.','1?'2?-

Investor
)

JUDľ primátoľ

Súhtas tľetej osoby - opľávneného

v Ži|ne, día ...(:?'/:"('!ťá""

Ing. Tatiana Štľbová

ľovnopisoch, dva rovnopisy sú- určené pre

,ĺ' *e""e pre povinného z vecného bremena

MĹSTO ruRZoVKA
023 54

11

a dva rovnoplsy su určené

pre investora.

8. Táto zmluva bola uzavretá s'obodne, váŽne, určite a zrozumitel'ne, nie v tiesni a|ebo za nápadne

nevýhodných podmienor<. Zrr,1orrr'é .,.u.rvl"j'obsahu poro^'riaĺ"u-nu ,nuk súhlasu pripájajú svoje

oodoisv.r r ' 2L 02, 2027,

Žsr

z vecného bremena, s touto zmluvou:

Ing.
der

Štbová

6

i
li

\1

I

I

\

i

Ing. Miľoslav Kundrík

ffiaeNdilo\]](s[
nľedslavenslva
tunnrcĺxĺľillzÁsLo.c'

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček



VYPIS
z uznesení Zastupitelnstva Žilinského samosprávneho kraja,

konaného díla27, septembľa 2021

T

Uzneseni e 10127

Zastupitel'sFo Žilinského samospľávneho kraja

9- sah al'uie

podľa ust. Čĺ. 5 , Čt. 5a Zásad hospodáľenia a nakladania s majetkom ŽSK:
zľĺadenie budúceho odplatného vecného bremena v pľospech tľetej osoby na rozšíľenie
splaškovej kanalizačnej prípojky a rozšírenie veľejného vodovodu na dobu neurčitu na
budúcom zaťaženompozemku v kat. uzemi Turzovka, obec Turzovka, okľes Čadca, zapísaný
na LV č. 8497 v prospech vlastníka: Žilinsky samospľávny kľaj, Komenského 48, 011 09
Zilina,ICo: 37 808 427 v správe správcu: Spľáva ciest Žilinského samospľávneho lľaja, M.
Rázusa ]04, 0]0 0I Žiĺina, ako

- parc. KN-C č. 3868/2 zastavaná plocha a nádvoľie o výmere 37988 m2,
(ďalej len ako ,,budúci zaťažený pozemok"). Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti
kaŽdodobého vlastníka budúceho zaťaŽeného pozemku ako budúceho povinného z vecného
bremena stľpieť na budúcom zaťaŽenompozemku výkon práva:

- uloŽenia, užívania, údľžby, opravy' ľekonštrukcie alebo odstľánenia splaškovej
kanalizačnej prípojky avodovodnej pľípojky vk. ú. Turzovka, obec Turzovka,
okĺes Čadca v rámci stavby: ,,Tirzoika-, 

'rozšírenie 
splaškovej kanalizlÍcie

ĺt vodovodu" v rozsahu podľa pľojektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
vypracovanej zodpovedným pľojektantom Ing. Miloslavom Remišom v mesiaci
0U202t,

- vstupu a prechodu osobami a vjazdu a pľejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými pľostľiedkami na budúci zaťaženÝ pozemok za účelom uloŽenia,
uživania,udržby, kontroly, zmien, opráv, rekonštrukcie alebo odstľánenia splaškovej
kanalizačnej prípojky a vodovodnej prípojky alebo ich častí'

v prospech tretej osoby - oprávnen ého z vecného bremenao Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 0l0 57 Žilína,
tČo: :o 672297

Stavebník - Investoľ: Mesto Tuľzovka, Stred 178, 023 s|Turzovka, lČo: oo 3l4 331
za jednoľazovú odplatu Vo výške, ktoľá bude uľčená Zastupiteľstvom Žilinského
samospľávneho kraja na základe znaleckého posudku Vypľacovaného učase uzatvárania
zmluvy o zrladeni vecného bremena.
Skutočný rozsah vecného bľemena v m2 bude vymedzený pi uzatváraní zmluvy o zriadení
vecného bľemena porealizačným geometľickým plánom ná zriadenie vecného bremena, ktoľý
dá vyhotovit'na svoje náklady budúci oprávnený z vecného bremena.

Ing' Eľika Juľinová v. r
predsedníčka

Žilina 8. októbľa 2021

Za správnost' Alena Alkas
,/e,!
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UZNESENIE č.: l53 _16112 _ 202l

N/ĺESTSKE ZASTUPITEĽSTVO V TURZOVKE

A/ SCHVAĽUJE

r/

Zľiadenie budúceho odplatného vecného bremena v prospech tretej osoby na rozšíľenie splaškovej
kanalizačnej pľípojky a rozšĺrenie verejného vodovodu, na dobu neurčitú, na budúcom
zaťaŽenom pozenrku v katastrálnom území Turzovka, na parcele C-KN č. 3868/2 _ dĺuh pozemku:
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37988 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území
Tuľzovka, obcc Tuľzovka, okes Čadca zapísaný na LV č.8497 vpodiele l/l, vo vlastníctve
budúceho povinneho z vecného bremena: Zi|inský samosprúvnv kraj. lCo: j7 ll()8 +]7.
Korlrcrlskóho -ĺtl. () l l (.)() Zilinil, v spľáve správcu: Správa ciest Žilinskeho samosprávneho kaja, M.
Rázusa l04,0l0 0l Žilina, v pľospech tretej osoby budúceho oprávneneho z vecného bremena:
Scverĺlslov'etts ké voĺlá ľrrc' a kana l ĺzĺrcie. u. s' Br'iľickli ccsĺlr la6(). ()l ()57 Zilina. lČĺ): ]ĺlĺ'u]]q7.

Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti kaŽdodobého vlastníka budúceho zaťaženého pozemku
ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť na budúcom zaI'aženom pozemku výkon práva:
- uloženia, uživania' údrŽby' opravy' rekonštrukcie alebo odstránenia splaškovej kanalizačnej

prípojý a vodovodnej pľipojky v k.ú. Turzovka, obec Turzovka, okes Čadca v rámci stavby
,,Turzovka, rozšírenie splaškovej kanalizácie a vodovodu*l v rozsahu podl'a projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Ivĺiloslavom
Remišom v mesiaci 0I/202]r

- vsfupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technichými zariadeniami a dopravnými
prostľiedkami na budúci zaťaŽený pozemok za účelom uloŽenia, údrŽby, kontroly, zmien, opráv,
ľekonštrukcie alebo odstránenia splaškovej kanalizačnej prípojky a vodovodnej pripojky alebo ich
častí;

Skutočný ľozsah a trasa vecneho bremena v m 2 budú vymedzené pri uzaľvárani zmluvy o zriadení
vecného bľemena geometľickým plánom porealizačného zamerania stavby.
Pľávo zuĺJpovcdajúce vecnĺinlu brcnrcnu sa zriadi nu dobu neurčitú. za1ednorazovú oĺJplatu

'tunou.nď2'snrpitel'swom 
Žilrnskeho samosprávnr.'ho kĺaja na základe )nalcckeho posuclku

vypracovanóho v čase uzatvárarua zmluvy o zriadení vecneho bremena.

tnvcstoľ !|rxto Tuľzovka. ICO ĺ)0 ] l-l J-i l. Stred l 7l(. 0]J 5.l Turzovka sa zavánlje' Že:
- vyhotovĺ na vlastne náklady geometrický plán na uľčenie rozsahu a trasy vecneho bľemena

sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady investor,
- vyhotoví na vlastne náklady malecký posudok na určenie jednorázovej odplaľy za zriadenie

vecneho bremena.



Poverenie primátora na uzavľetie;
- Na uzavretieZmluvy o zriadení vecneho bremena v zmysle $ 50a a nasl' a $ 15ln. občianskeho
zákonníka č,. 40/1964 Zb' v platnom znení, podl'a bodu l tohto uznesenia.

- Vypovedanie, odsrupenie od zmluvy o zľiadeni vecného bremena uzavretej podl'a bodu l tohto
uzrresenia v prípade, ak budúci oprávnený poruši svoje zmluwte dohodnutďpovinností.

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zasrupitel'swa v Turzovkc: 13
Prítomni na hlasovaní: 10
Hlasovanie ZA: l0 MUDľ. Jozef Bajcaľ, MUDr. Viera Belková. JUDr. Martin Birka, Ing. Jozeťa Dlhopolčeková,

Marián Chudej, Ladislav Kadura, Mgr. Štefan Kompánek, Ing' Jana Ň44tanová, ln!. ľvĺartin Mravec,
PaedDr. Eleonóra Rudinská

Hlasovanie PROTI: 0
zDPŽ,ALIsa hlasovania: 0

j

Dľuhá strana
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JUDr. GOLIS, v.ľ

Podpísal ilňaz l7.l2.202l
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