
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproc
v

Sp. zn.: OcU-S-713/2016
v

C. záznamu: 713/2016-001

Z ápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

mformáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
1.12.2016 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu sp. zn.: OcU-Š-713/2016, č.z.: 713/2016-001

uzatvorenú dňa 21.11.2016

účinnú odo dňa: 2.12.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
y

Skolská2,4424Poproc
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Východoslovenská vodárenská spolocnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

zastúpená Ing. Stanislavom Hrehom, PhD, predsedom predstavenstva
hig. Rudolfom KoČiškom, členom predstavenstva

Predmet zmluvy:
zriadenie vecného bremena vprospech Východoslovenskej vodárenskej

spoločnosti, a.s. Košice z dôvodu uloženia potmbia verejnej kanalizácie, vybudovanej v rámci
stavby "Poproč - kanalizácia - rozšírenie" na parcelách vyČlenených geometrickým plánom
č. 3/2016 a z dôvodu uloženia potrubia verejného vodovodu, vybudovaného v rámci stavby
"Poproč, výtlak vody zJasova", na parcelách vyčlenených geometrickým plánom č.
119/2016.
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EvaJÍenková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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Zmluva o zriadení vecného bremena
uzavretá podfa § 151 n a nasl. Občianskeho zákonníka medzi:

A: Povinný z vecného bremena:

Obec Poproč
Sidlo: Školská 2, 044 24 Poproč

v

ICO: 00 324 639

sssssr- 'Écis^.""-
Názov banky PBMbanka^Skw2r^Q3_a.s., pohxka ífcšLoe

/ďalej len "Povinný"/

a

B: Oprávnený z vecného bremena:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice
tČO: 36 570 460

konajúca prostredníctvom: Ing. Stanislav Hreha, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Rudolf Kočiéko, člen predstavenstva

bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Míchatovce
číslo účtu: 4232478001/5600
DIČ 2020063518
IČDPH SK 2020063518

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd: Sa, vložka č:
1243A/

/ďa/e/ len "Oprávnený"/

I.

Predmet zmluvy

1. Povinný a Oprávnený sa dohodli, že uzavierajú Zmluvu o zriadení vecného bremena
(ďalej len "Zmluva") v prospech Oprávneného z dôvodu, že cez nehnuternosti uvedené
v bode 3. tohto článku, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Povinného (ďalej len "Dotknuté
nehnuteínostŕ), prechádza verejná kanalizácia a verejný vodovod vybudované v rámci
stavieb "Poproč - kanalizácia, rozšírenie" a "Poproč, výtlak vody z Jasova" (ďalej len
"Verejné potrubiea). Stavba je vo vlastníctve a správe Oprávneného.

2. Vecné bremeno sa viaže na časti Dotknutých nehnuteľnostÍ v rozsahu, ako je zakrestené
geometrickým plánom č. 3/2016 overeným Okresným úradom Košice - okolie,
katastrálnym odborom pod čislom 23/2016 pre stavbu "Poproč - kanalizácia, rozšírenie"
-TabuFka č. 1 a geometrickým plánom č. 119/2016 overeným Okresným úradom Košice
- okolie, katastrálnym odborom pod číslom 211/2016 pre stavbu "Poproč, výtlak vody
z Jasova" - Tabuľka č. 2.

3. Predmetom zriadenia vecného bremena sú nasledovné nehnuteľnosti v k.ú. Poproč:



Taburka č. 1. - podľa GP č. 3/2016
Označenie

LV Parcela č. Výmera m2 Druh pozemkuregistra
E 4021/2 916 Orná p.
E 4020/2 137 Orná p.
E 1118/102 30 Orná p.
c 1536 923 Zast.pl.
c 1725/2 196 Záhrada
c 1776/4 1896 Zast.pl.
c 1844/2 1485 Zast.pl.
c 2466 3587 Zast.pl.
c 2467 1675 Zast.pl.
c 2468 3033 Zast.pl.
c 2475 3024 Zast.pl.
c 2477/1 16499 Zast.pl.
c 2479/2 2996 Zast.pl.
c 2481/1 3409 Zast.pl.
c 2481/2 26323 Zast.pl.

1190 c 2483 677 Zast.pL
c 2485 4116 Zast.pl.
c 2489/1 2432 Zast.pľ
c 2490/2 215 Zast.pi.
c 2491/3 68 Zast.pl.
c 2493/4 6955 Zast.pl.
c 2493/5 845 Zast.pl.
c 2503 4436 Zast.pl.
c 2504/1 2901 Zast.pl.
c 2505 2620 Zast.pl.
c 2506 440 Zast.pl.
c 2508 5553 Zast.pl.
c 2512/1 1652 Zast.pl.
c 2525/1 849 Zast.pl.
c 2525/2 2040 Zast.pl.
c 2527 2969 Zast.pl.

Tabuľka č. 2. - podľa GP č. 119/2016
Označenie

LV Parcela č. Výmera m2 Druh pozemkuregistra
c 2502/4 2076 Zast.pl.
c 2502/6 50 Zast.pl.
c 2502/5 67 Zast.pl.
c 2502/1 2062 Zast.pl.
c 2479/2 2996 Zast.pl.
c 2502/2 2110 Zast.pl.190
c 2470/5 191 Zast.pl.
c 2470/4 107 Zast.pl.
c 2470/1 1061 Zast.pl.
c 2467 1675 Zast.pl.
c 2466 3587 Zast.pl.
c 2468 3033 Zast.pl.

2



III .

Práva a povinnosti z vecného bremena
1. Povinný súhlasí s umiestnením Verejného potrubia na Dotknutých nehnuteľnostiach.
2. Vecné bremeno spočíva v povinnosti Povinného:

a) strpieť umiestnenie Verejného potrubia, jeho užívanie a prevádzkovanie na
Dotknutých nehnuteľnostiach v prospech Oprávneného

b) strpief vnevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) Oprávneného na
Dotknuté nehnuteFnostÍ v súvislosti s projektovaním, zriaďovanim, rekonštrukciou,
modemizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly Verejného
potrubia.

c) nerealizovať na Dotknutých nehnuteľnostiach stavbu spojenú so zemou pevným
základom a vysádzať stromy a kry, zdržať sa zemných prác a iných činností, ktoré by
mohli obmedziť oprávneného vo výkone práv zodpovedajúcim vecnému bremenu
bez predchádzajúceho súhlasu Oprávneného, a to vtrase vedenia Verejného
potrubia spolu sjeho ochranným pásmom vrozsahu vyznačenom geometríckým
plánom č. 3/2016 a geometrickým plánpm č. 119/2016.

^t

3. Náklady spojené s údržbou, opravou a inýmÍ činnosťami spojenými s Verejným potrubím
znáša Oprávnený.

4. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú.

IV.
Odplata za zriadenie vecného bremena

1. Vecné bremeno sa zriaďuje za Jednorazovú odplatu (ďalej len .Odp/aía").
2' p=OVJ.nnÍa..op^vne.ny sadohocfli'ze výška Odplatyza zriadenie vecného bremena pre

všetky Dotknuté nehnuteľnosti predstavuje sumu 10   (slovom desať eur).
3. Dohodnutú Odplatu Oprávnený vyplatí Povinnému do 60 dní od doručenia rozhodnutia

Oprávnenému správou katastra o povolení vkladu vecného bremena.
4. Vyššie uvedenú sumu Odplaty vyplatí Oprávnený na účet Povinného uvedený v záhlaví

Zmluvy.

V.
Ustanovenia vo vzťahu ku katastrálnemu konaniu

1. Na nadobudnutie práva^zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vyžaduje vkfad do
kat^franehnuternostľUcastnícisykladomd^katastra^
pričom na príslušných listoch vlastníctva v časti C: Ťarchy dôjde k zápisu uvedeného
vecného bremena.

2. Správne poplatky za vklad do katastra nehnuteľností uhradi Oprávnený.
3. Povinný zvecného bremena splnomocňuje Oprávneného zvecného bremena na

podanie návrhu na vklad do prísluéného katastra nehnuteľnosti a na opravu chýb a vád
v katastrálnom konaní o povolení vktadu tejto Zmluvy.

VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobudne platnosť momentom podpísania Zmluvy všetkými jej účastníkmi.
2. Táto Zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiahsky zákonník

vzneni roskorších predpisov a zákona ô. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informáciám v znení neskoréích prepisov; Zmluva nadobudne účinnosť dňom

3



nasledujúcim po dni zverejnenia spôsobom ustanoveným právnymi predpismi podľa prvej
vety.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenia obdrží
Povinný z vecného bremena, dve Oprávnený z vecného bremena a dve vyhotovenia sú
určené pre potreby vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že ako účastnici Zmluvy sú oprávnení s predmetom Zmluvy
nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je
obmedzená a právny úkon je prevedený v predpísanej forme.
f

5. Učastníci Zmluvy prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, nie vtiesni a nie za
nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.

^/V Poproči dňa ..^.^.........2016s7'.

Povinný z vecného bremena:

"e-^ev ^ ^--XO%̂ ^
^ ^

0/A? stí\o^g.ŠtefanJaklovský ss tn.
"Qnästarosta ^..>^ .0 <r ^

:>. ^.
V Košiciach dňa ...ZLN.Py, 2016 2016 it-.<m

?ť
2 *..

Oprávnený z vecného bremena:

Východosloven^ävodárenská spoločnosť, a.s.

Ing. Stanislav'I^Trjeha, PhD. vytfh>d<aftt*<afvctt,t&fe^ Ing. RudolfKo^iš
pň..-3.-,->fr-^' SäSÄ'ľK- ď"'ÄCT

^a6S7Q4WlČDPH:StSí2SSe^
-2-

^J

.

Obecný úresdPoproč

Dátum:* ^2- 2Ô/Č
čislo záfneimu. Čislo spisu.'j%^7^ o^ ?37T-' 7^/Z^

*

: Priivhy: Vybcmye: /
/}^~7^WWt/

/-14



v

Obec P OPR O C, okres Košice - okoUe

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 6/2016 zodna7.11.2016

Obecné zashipiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
7.11.2016 prijalo uznesenie c. A.6/2.a./2016, ktorým

schvaľuje

zriadenie vecného bremena vprospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Košice z dôvodu uloženia potmbia verejnej kanalizácie, vybudovanej v rámci stavby "Poproč
- kanalizácia - rozšírenie" na parcelách vyČlenených geometrickým plánom č. 3/2016
a z dôvodu uloženia potrubia verejného vodovodu, vybudovaného v rámci stavby "Poproč,
výtlak vody z Jasova", na parcelách vyčlenených geometrickým plánom č. 119/2016.
Výška odplaty za zriadenie vecného bremena predstavuje sumu 10,00   pre všetky dotknuté
nehnuteľnosti.

  jäc <?'
'^ o

f^T^^I^ÄI>4o c/:
f"f ^Jŕf 4 Jr.

^ ^ t>.
s. * Ľig^Síefan JakÍôvskýo:> * >

\ *. starosta obce*s*

*

Z celkového počtu 9 (deväť) poslancov bolo na hlasovaní prítomných 7 (sedem) poslancov.

Hlasovanie: PhDr. Zita Baníková za takéto uznesenie

Mgr. Zuzana Bradová za takéto uznesenie

Ing. Branislav Hanko za takéto uznesenie

Martin Jasaň za takéto uznesenie

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
v

Mgr. Dajána Spegárová za takéto uznesenie

Bc. Iveta VÍncová za takéto uznesenie

VPoproči, dňa 1.12.2016

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


