
 

 

 
 
 
 

Všetkým vlastníkom pozemkov  stavby vo verejnom záujme v katastrálnom území Dolná Tižina: 

„Stavebné úpravy križovatky cesty II/583, stavebný objekt K3 - Prestavba križovatky cesty II/583 

s cestou III/011073 a sanácia zosuvu v km 14,14 - 14,95“ 

      V Žiline, dňa 13.3.2020 

 
VEC - Ponuka na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve - VÝZVA  
 
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427, v mene ktorého koná predsedníčka 

Ing. Ing. Erika Jurinová, je zastúpený na základe mandátnej zmluvy spoločnosťou emPulse, s.r.o., Revolučná 10, 

010 01  Žilina, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka 51278/L, konajúcu 

prostredníctvom konateľa Ing. Miloša Martinku,  

si Vám touto cestou dovoľuje predložiť ponuku na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, pre stavbu vo 

verejnom záujme: „Stavebné úpravy križovatky cesty II/583, stavebný objekt K3 - Prestavba križovatky cesty 

II/583 s cestou III/011073 a sanácia zosuvu v km 14,14 - 14,95“. Žilinský samosprávny kraj je investorom – 

stavebníkom tejto stavby. V súvislosti s touto stavbou je potrebné majetkovoprávne usporiadať pozemky, resp. ich 

časti uvedené v zmluve, ktorú Vám v prílohe zasielame v štyroch rovnopisoch. Realizácia predmetnej stavby je vo 

verejnom záujme. Pozemky vlastníkov a k nim prislúchajúce právo možno dosiahnuť vyvlastnením v zmysle §108, 

ods. (1) písm. f) stavebného zákona a príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v spojení so zákonom č.  282/2015 Z. z. o vyvlastnení pozemkov  a stavieb a o nútenom obmedzení 

vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    

 

Podkladom na vypracovanie zmlúv boli situácie predpokladaných záberov. V zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z. z. 

(vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku) a Znaleckým 

posudkom č. 20/2020 zo dňa 20.2.2020 vyhotoveným znalcom Ing. Viktorom Babkom, bola stanovená cena vo 

výške 14,66 €/m2. 

 

Situácie zasielame ako prílohy k zmluvám.  

Originál znaleckého posudku je k dispozícií k nahliadnutiu v spoločnosti emPulse, s. r. o., Revolučná 10, 010 01 

Žilina (vedľa Reštaurácie Kotva) a to v pracovných dňoch, Pondelok až Piatok od 9:00 do 16:00, avšak až po 

telefonickom potvrdení termínu návštevy! Prioritne si Vám však dovoľujeme ponúknuť odpovede na Vaše otázky 

formou e-mailovej komunikácie na adrese polacek@empulse.sk (Mgr. Martin Poláček – projektový manažér) 
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Pre majetkovoprávne usporiadanie, je potrebné, aby ste podpísali všetky štyri vyhotovenia priložených zmlúv 

(podpisy na zmluvách nie je potrebné notársky overiť!). Podpísané a doplnené zmluvy môžete odovzdať osobne 

- v pracovných dňoch na Obecnom úrade Stráža alebo poštou na adresu spol. emPulse, s.r.o. 

Obecný úrad k predmetnej stavbe informácie neposkytuje, je poverený len preberaním zmlúv.  

Po podpise zmlúv predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Erikou Jurinovou, Vám bude jedno 

vyhotovenie vrátené pre Vašu archiváciu.   

 

V prípade potreby Vám otázky zodpovieme a podpísané zmluvy preberieme aj na uvedenej adrese v Žiline alebo 

tiež osobne na Obecnom úrade Stráža dňa 20.3.2020 (piatok) v čase od 13:00 do 15:30, kde bude prítomný 

poverený pracovník pre majetkovoprávne usporiadanie uvedenej stavby Mgr. Martin Poláček. 

 

Ďalej Vás úctivo prosíme o skontrolovanie Vašich údajov v hlavičkách, t.j. titul, meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, dátumu narodenia a rodné číslo na prvej strane zmluvy v zmysle katastrálneho zákona. V prípade, že 

tieto údaje chýbajú – prosíme, doplňte ich do zmluvy perom.  

Nezabudnite prosím doplniť aj Vaše číslo účtu vo formáte IBAN a bankové spojenie. 

Prosím, uveďte aj Vás telefónny a e-mailový kontakt pre potreby budúcej komunikácie. 

 

Pre potreby čerpania financií z operačných programov je nutné, aby projekt a jemu prislúchajúce zákonné riešenia 

prebiehali bez zbytočného odkladu. Preto Vás úctivo žiadame, aby ste predmetné podpisy zmlúv a ich zaslanie riešili 

podľa možností s okamžitou a náležitou prioritou, ak chceme, aby sme túto stavbu mohli realizovať v čo najkratšom 

časovom období.   

 

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte prosím emPulse, s.r.o., so sídlom Revolučná 10, 010 01 

Žilina, kontaktná osoba Mgr. Martin Poláček, tel.: 0948 346 366 alebo polacek@empulse.sk  

 

Ďakujeme, ostávame s pozdravom 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Poláček, projektový manažér 

 


