
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
f v

Sp.zn.:OcU-Š-677/2016

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

informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejn la dňa
16.8.2016 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu, sp. zn.: OcÚ -Š- 677/2016

uzatvorenú däa 15.8.2016

účinnú odo dňa : 17.8. 2016

zmluvné strany

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

1.1 Slovak Telekom a.s.

Bajkalská28,81762 Bratislava

Predmet zmluvy:

jednorazová náhrada za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností zapísaných na LV č.
22720, k.ú. Poproč, parc. č. 1015/101 aparc.č. 1015/102, vo výmere 44,5 m2 podl'a GP č.

v_

37/2016 zo dňa 10.5.2016, vyhotoveného spoločnosťou GEOP s.r.o., Ždaňa zdôvodu
zriadenia a prevádzkovania technologického zariadenia verejnej elektronickej
komunikačnej siete "ZS a RR, bod Poproč" spoločnosti SIovak Telekom, a.s., Bratislava.

v

Obec POPROČ
V Poproči, dňa 16.8.2016 Obecný úrad PoproČ

úsekOtoecnéf^óradu^e^ď^^ra^/^ŠkoÍská

va Benková

zamestnaneeiobce poverený zverejňovaní



SloYakTeiekôm,a.s.

9Ícn^\s^nww. ^ * 3  mjuvy: '__'
.;

DOHODA O JEDNORAZOVEJ NÁHRADE ZA NÚTENÉ OBMEDZENIE UŽÍVANIA
NEHNUTEĽNOSTI

(uzavretá v súlade s ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 66 zákona č. 351/201 1 Z, z. o elektronických
komunikáciách)

medzi nasledovnými stranamí.

Názov: Obec Poproč
y

Sídlo: Skolská2,04424Poproč
y

Vzastúpení: Ing. Stefan Jaklovský starosta obce
IČO: 00324639
IČ DPH: niejep!atcaDPH
DIČ: 2020746189

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a,s.
Čísloúctu: 0404770001/5600
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

SWIFT/BIC: KOMASK2X

(ďalej len "povinný"

a

Názov: SlovakTelekom,a.s.
Sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zastúpená: Ing. Ľubor Žatko, riaditeľ rozvoja a konštrukcie sietí, na základe

Podpisového poriadku spoločnosti Slovak Telekom. a.s.
Ing. Juraj Hegeduš, senior manažér realizácie a konštrukcie si^tí, na
základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovak Telekom, a.s.(

IČO: 35763469 \

DIČ: 2020273893
IČ DPH: SK 2020273893

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Čísloúčtu: 1634862854/0200
IBAN: SK12 0200 0000 0016 3486 2854
BIC: SUBASKBX

Registrácia: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddie! Sa, vložka č. 2081/B

(ďalej len "oprávnený"

snasiedovnýmobsahom:

Jl
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Čl.
Predmetdohody

1. Povinný je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností vpodiele 3/8 nachádzajúcich sa vobci
Poproč ktoré sú zapísané v katastri nehnutefností vedenom Okresným úradom Košice okolie
katastrálnym odborom Okresného úradu v KoŠiciach, na liste vlastníctva Č. 2720, okres Košice okolie
obec Poproč, katastráine územie Poproč, ako pozemokKN-E parcelnéč. 1015/101, druh pozemku
orná pôda .0 výmere 1 063 m2 a pozemku KNE p. č. 1015/1 02, druh pozemku orná pôda o výmere
1000 m2 (ďalej len "nehnuteľnosť' alebo "nehnuteľnosti"), Kópia listu vlastníctva č. 2720 tvorí prílohu
č. 2 ktejtodohode.

2, Povinný vyhlasuje, že je oprávnený uzavrieť túto dohodu a je oprávnený s nehnuternosťou nakladať
tak, ako je uvedené vtejto dohode. Vprípade, ak sa skutočnosti podla tohto bodu ukážu ako
nepravdivé alebo neúplné, ktoré by mohli mať za následok neplatnosť tejto dohody, prípadne iné
nepriaznivé dôsledky na právne postavenie oprávneného, povinný sa zaväzuje nahradiť
oprávnenému všetku škodu, ktorá oprávnenému vtejto súvislosti vznikla.

3. Predmetom tejto dohody je úprava spôsobu vykonávania práv vyplývajúcich zo zákona č. 351/2011
Z. z. o elektronických komunikáclách vznení neskorších predpisov (ďalej len "ZEK") k nehnuteľnosti
- k častiam pozemkov špecifikovaných v bode 1 tohto článku o výmere 44,5m2, ktorý je zakreslený
na geometrickom pláne č. 37/201 6, vyhotovenom GEOP, s.r.o.,ktorý bol overený Okresným úradom
Košice okolie, odborom katastrálnym pod č.7/2015 dňa 10.05.2016,) ktorétvoria prílohu č. 1 ktejto
dohode, oprávneným tak, aby povinný bol obmedzený vo svojich právach len v nevyhnutnej miere,
ako aj dohoda účastníkov tejto dohody o výške a spôsobe úhrady primeranej jednorazovej náhrady
za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností.

4. Na základe vyššie uvedeného je výlučným a základným účelom tejto dohody úprava práv a povinností
strán tejto dohody v súvislosti s užívaním nehnutefností oprávneným na základe zákonného vecného
bremena prostredníctvom umiesínenia a prevádzkovania telekomunikačných zariadení oprávneného
vtýchto nehnuteľnostiach, pričom oprávnený za týmto účelom v nehnuteľnostiach zriadi abude
prevádzkovať technologické zariadenia verejnej elektronickej komunikačnej siete ZS aRR bod
Poproč (dalej len "VKS" alebo "telekqmunikačné zariadenia"}. Užívanie nehnuteľností zahŕňa aj

/

vykonávanie výmen, opráv, úprav adoplňania potrebných častítelekomunikaČných zariadení, ako aj
montáží zabezpeČovacieho systému zo strany oprávneného.

5, Povinný podpisom tejto dohody udeľuje oprávnenému vsúvislosti srozširovaním alebo dopfňaním
telekomunikačných zariadení oprávneného podľa bodu 4 tohto článku bezvýhradný súhlas stýmto
rpzširovaním alebo doplňaním telekomunikačných zariadení oprávneného v nehnuteFnostiach.
f

Učastníci tejto dohody sa dohodli, že suhlas podľa predchádzajúcej vety sa považuje za súhlas
f"povinného s rozširovaním alebo dopíňaním telekomunikačných zariadení oprávneného v

nehnuteľnostiach pre potreby súvisiaceho stavebného konania.

6. Oprávnený prehlasuje, že VKS vzmysle ust. § 2 ZEKtvorí súčasťverejnej elektronickej komunikačnej
siete.

7. Oprávnený prehlasuje, že je podnikom poskytujúcim verejnú sieť aslužby voblasti elektronických
komunikáciívsúlades§5ods.1 ZEK.
/

8, Učastníci tejto dohody vyhlasujú, že vsúvislosti s užívaním nehnuterností boli zo strany oprávneného
dodržané všelky podmienky tohto užívania podľa prfslušných právnych predpisov, a preto toto
užívanie nehnuterností nebudú v budúcnosti akýmkoľvek spôsobom spochybňovať.
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9. Povinný uznáva, že oprávnený ako podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme
v nevyhnutnom rozsahu oprávnený v zmysle ust. § 66 ods. 1 ZEK;
a) zriaďovať a prevádzkovaťverejné siete a stavaťich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu

nehnuteľnosť,
c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné

porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosťvedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil
vlastnfk alebo užívateľpozemku,

a povinný je mu to povinný umožniť, ateda oprávnený má právo telekomunikačné vedenia zriadiť a
prevádzkovaťv nehnuternostiach špecifikovaných vtejto dohode.

ČI.H
Výška, splatnosťaspôsob plateniajednorazovej primeranej náhrady

1, Povinný a oprávnený sa dohodlf, že oprávnený uhradí povinnému za nútené obmedzenie
užívania nehnuteľností vo forme zríadenia a prevádzkovania telekomunikačných zariadení
jednorazovo čiastku 1000  , slovom jedentisíc eura. Náhradu sa oprávnený zaväzuje zaplatiť
povinnému do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto dohody bezhotovostným prevodom na účet
povinného uvedený vzáhlaví tejto dohody, sČím povinný bezvýhradne a neodvolateľne súhlasí.
Vtejto sume nie je zahrnutá právnym predpisom stanovená daň zpridanej hodnoty. Vodplate sú
zahrnuté všetky náklady a výdavky, ako aj akékoľvek iné plnenia finančnej alebo nefinančnej povahy,
ktoré povinnývynaložíza účelom splnenia svojich pcvinností podľatejto dohody.
Vprípade ak dohoda nenadobudne účinnosť, povinnýje bezodkladne . najneskôrvšak do 5 dní po
márnom uplynutí 3 -mesačnej leholy vzmysle § 47a ods.4 Občianskeho zákonníka, povinný
oprávnenému vrátiťcelú výšku jednorazovej náhrady na účet uvedenývzáhlavííejto dohody.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnený nie je povinný znášať akékorvek náklady na zachovanie
a opravy zaťaženej nehnuternosti v zmysle §151 n ods. 3 Občianskeho zákonníka.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodaje uzavretá na dobu neurčitú.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda zanikne

a)dohodouzmluvnýchstrán
b) zánikom oprávnení oprávneného podľa § 66 ods. 1 ZEK

Čl. III
v

Ďalšie ustanovenia

/

Učastníci tejto dohody sa dohodli, že náklady spojené so zriadením aprevádzkovaním
telekomunikačnýchzariadeníbudeznášaťoprávnený.

2, Povinný pred podpísaním tej'to dohody predložil oprávnenému dokiady preukazujúce jeho
vlastníctvo. Povinný sa zároveň zaväzuje, že pokiaľakýmkoľvek spôsobom pozemok/y prevedie na
tretiu osobu, bude informovať o svojich povinnostiach vyplývajúclch zo ZEK a tejto dohody nového
vlastníka nehnuternosti.

3, Oprávnený je povinný pri výkone svojich oprávnení postupovať s potrebnou opatrnosťou tak, aby
povinného ani iné osoby svojou činnosťou neobťažoval nad mieru primeranú pomerom asvoje
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oprávnenia k nehnuteľnostiam vyplývajúce mu zo ZEK atejto dohody vykonával len v nevyhnutnom
rozsahu pri maximálnom možnom rešpektovaní práv a záujmov povinného.

4. Oprávnený vyhlasuje, že pri vykonávaní údržby a vstupoch na nehnuternosti bude dodržiavať všelky
protipožiarne a bezpečnostné predpisy pre prácu na eiektrickom zariadenítak, aby nebola ohrozená
bezpečnosťa ochrana zdravia povinného, iných osôb, ktoré sa budú vyskytovaťv blízkom okolí a ani
ich majetku.

5, Ak v budúcnosti pri prevádzkovaní telekomunikačných zariadení oprávneným, či jeho dodávatermi
dôjde k narušeniu nehnuteľností, oprávnený sa zaväzuje, že tieto po ukončem prác uvedie do
pôvodného stavu a ak to nebude možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu
zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľností s prihliadnutím na
nevyhnutnézmeny, ato vlehote do dvoch mesiacov od ukonéenia týchto prác. Ak postup podra
predchádzajucej vety nebude možný a!ebo ak bude výsledný stav nehnuteľností horší ako jej
pôvodný stav, je oprávnený povinný vyplatiť povinnému jednorazovú primeranú náhradu
zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľností za podmienok uvedených v § 66 ods. 4
ZEK.

6. V prípade, ak iná právnická osoba alebo fyzická osoba bude maťzáujem inštalovať na nehnuteľnosti
akékoľvek technologické zariadenie, neudelí povinný súhlas, ak je oprávnený ho udeľovať, skôr, ako
na inštaláciutakéhoto zariadenia. prípadne stavby, nedá súhlas oprávnený na základe posúdenia
projektovej dokumenŤácie zamýšľanej stavby či zariadenia. Oprávnený je však oprávnený vydať
nesúhlasné stanovisko len^v prípade, že umiestňované zariadenie by mohlo rušif alebo iným
spôsobom zasahovať do telekomunikačného vedenia, čím by oprávnenému boio znemožňované
plnenie povinnostívyplývajúcich mu zo ZEK alebo platnej licencie.

7. Povinný sa zaväzuje poskytnúť oprávnenému potrebnú súčinnosť pri udržiavaní a prevádzkovaní
telekomunikačných zariadení najmä tým, že umožní prístup osobám i mechanizmom na
nehnuteľnosti, ktoré sú špecifikované včl. 1 bod 1 tejío dohody, ako aj na iné svoje nehnuteľnosti,
ktoré nie sú špecifikované v čl. I tejío dohody, a to v nevyhnutnej miere a po nevyhnutný čas v súlade
spovinnosťami vyplývajúcimi mu zust. § 66 ZEK. Rovnako sa povinný zaväzuje poskytnúť
oprávnenému akúkoľvek ďalšiu súčinnosť pri údržbe a opravách lelekomunikačných zariadení alebo
ich časti, ak táto bude potrebná. Zároveň je povinný povinný dbaf o to, aby nepoškodzoval a nerušil
prevádzku elektronických komunikačných sietí.

8, Oprávnený a povinný sa tiež dohodli, že oprávnený bude mať povinnosťvzákonom stanovenej 15
dňovej lehote upovedomovaťpovinného o príchodoch a vstupoch na nehnuteľnosti len v prípade, ak
bude vykonávať rekonštrukčné práce rozsiahlejsieho charakteru, ktoré by sa mohli podstatným
spôsobom dotknúť _užívanianehnuterností. Povinný výslovne a neodvolateľne súhlasístým, abyho
oprávnený o kontrolách telekomunikačných zariadení nachádzajúcich sa na nehnuternostiach, ani
drobných opravách či úpravách týchto vedení vopred neupovedomoval, a teda povinný umožní bez
ďalšieho vstup oprávneného ajeho dodávateľov a zmluvných partnerov na nehnuternosti. Účastníci
tejto dohody sa tiež dohodli, že oprávnený nebude mať povinnosť upovedomovať povinného ani
pokiaľ budú vsfupovať na nehnuteľnosti jeho zmluvní partneri, najmä dodávatelia oprávneného, ktorí
budúvykonávaťprácenatelekomunikačnýchzariadeniach.
/

9, Účastníci tejto dohody sa dohodli, že v prípade ak povinný bude vykonávať stavebné úpravy. pri
ktorých bude nutné vykonávať práce na nehnulelnosti, ktoré budú vyžadovať aj zásah do zariadení
oprávneného umiestnených na nehnuteľnostiach, oprávnenému túto skutočnosť vopred pfsomne
oznámi eéte v čase, kedysazačne pripravovaťvyhotovenie projektovej dokumentácie, pričom strany
tejto dohody spoločne avdobrej viere vynaložia všetko možné úsilie na to, aby
nedošlo k obmedzeniu činnosti telekomunikačného zariadenia alebo aby k prípadnému
obmedzeniu došlo ien v nevyhnutnej miere a na nevyhnulný čas.
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10, Povinný berie na vedomie právo oprávneného na záznam zákonného vecného bremena do katastra
nehnuteľností v zmysle ustanovenia § 66 ods.2 ZEK.

ČI.IV
Doručovanie písomností

1, Doručením akýchkorvek písomností na základe tejto dohody alebo vsúvislosti stouto dohodu sa
rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu urcenú podrabodu 2 tohto Článku,
doruéenie^kuriérom alebo osobné doruéenie prísluänej strane tejto dohody. Za deň doruéenia
pisomnosti sa povazuje aj den vl<rtoi7 ucas^^^^ odoprie
clorucovanú písomnosť prevziaťalebo v ktorý márne uplynie najmenej dvojtýždňová úložná doba pre
vyzdvihnutie s^ zásielky na pošte, doručovanej poštou strane tejto dohody, alebo vktorý je na
zásielke, dorucovanej poätou strane tejto dohody, preukázateľne zamestnancom pošty vyznaéená
poznámka^že "adresát sa odstähoval", "adresát je neznámy" alebo iná poznámka'po'dobného
významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

2. Pre potrebydorucovaniaprostrednictvompostysapouzijua^
uvedené vzáhlaví tejto dohody, ibaže odosielajúcej strane adresát písomnosti preukázateľne
oznamHnovuadresusidla, wadnelnúnovúadresu urcenunadoručo^a,ni^ Písomnostľ Vprípade
akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na zákiade tejto dohody alebo
v súvislosti s touto dohodou sa príslušná strana tejto dohody zaväzuje o zmene adresy bezodkladne
písomne informovať druhú stranu; vtakomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa
riadne oznámená strane tejto dohody pred odosielaním písomnosti.

ČI.V
Spoločné a záverečné ustanovenia

1, Zmeny a dodatkytejto dohodyje možné uskutočniťlen nazáklade písomnej dohodyjej úČastníkov.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tej'to dohody sú jej nasledovné prílohy:
a) Prílohač.1 -geometríckýplán 37/2016,
b) Prflohac.2-listvlastnictvac.2720

/

3, Účastníci tejto dohody sa v zmysle ust. § 262 ods. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
vznení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") dohodii, že právne vzt'ahy upravené
touto dohodou, ako aj vzt'ahy touto dohodou výslovne neupravené, ale z nej vyplývajúce, sa spravujú
Obchodným zákonníkom a podporne ustanoveniami súvisiadch všeobecne záväzných právnych
predpisov.

4. Ak niektoré ustanovenia tejto dohody nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr
stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení.
Namiesto neúčinných alebo neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá,
pokiaľje to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto dohody.

5. Táto dohodaje vyhotovená v šlyroch vyhotoveniach, po dvoch pre potrebu každého zjej účastnÍkov.

5



6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vznení neskorších predpisov.

7. Povinný si je vedomý skutočnosti, že súdajmi uvedenými vtejto dohode sa bude vnevyhnutnom
rozsahu oboznamovať aj spoločnosť Deutsche Telekom Shared Services, s.r.o, Karadžičova 8,
Bratislava 82ró8, ICO: 44921 101 a spolocnosť Swiss Post Solutions, s.r.o. , Púchovská 16, 830 05
Bratislava, ICO: 35843390, ktoré pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s zabezpečujú proces
vyhotovenia asprávy objednávok apríjem faktúr apre prípad, že ktakémuto oboznámeniu dôjde,
s ním Prenajímateľ súhlasí.

8. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Povinný sa zaväzuje zverejniť túto dohodu v súlade s
ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z. a zasiať písomné potvrdenie ozverejnení dohody

ŕ /

opravnenemu.

/

9. Účastníci dohody vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpísaním riadne prečítali, že bola
uzatvorená po riadnom prerokovaní jej obsahu podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiterne,
nie vtiesni, ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podp;smi.

10. Povinnýberienavedomie,žeoprávnenýplánLijeuzatvoriťobdobnúdohodu,akojetátodohoda,aj
sostatnými spoluvlastníkmi nehnuteľností.

VPoproci,dňa".^...^"^ V Bratislave dňa ./f..^:."?^ ^

Povinný: Oprávnený:

7^-
y

g.Ste ký Slovak Telekom, a.s.
Starostaobce Ing. ĽuborZatko

v

riaditeľrozvoja a konštrukcie sietí

.^TO-t<- ^ŕ;

ICJ.'nN.

Ŕ^. 0
'^ ^

(IA-VJ1:

^lo^^? "^
^I*'

./Á. Slov^k Telekorti, a.s..-/
?
1

/<-.ŕ'

Ing.JurajHegeduš^.
Senior manažér reaíizácie a konštrukcie

sietí

ŕ
n" I-**r .f a Íä ru"l

ď.-.*-'ŕ>

Slov^Te'ekoma.s.
BňM^::-3

Obecný úrae/ Poproč f

81762G^^-va 167
Dátum,* ^-^ za^
Čislo zásnamn: ^toto<p/á^ ^y^^'^
Prilohy.- Vybftvnft. ^

'^^KLOV^ 6
/
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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTI

Okres 806 Košice - okolie.

Obec 521 892 POPROČ Dátum vyhotovenia: 15.08.2016*

Katastrálne úzeraie: 848 506 Poproč Čas vyhotovenia 10:53:55Jŕ
v .

.

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA c.2720 SPRAVNE POPLATKY
2APLATENÉ/

ČASŤ A: MAJETKOVÄ PODSTATA

PARCELY reeistra "E" evidované na mape urceného operátu

Umiest. Pôvodné PočetParcelné Výmera Druh

číslo v m2 pozemku pozemku k.ú. p uo<

2868/1 77 Orná pôda
2868/2 74 Orná pôda
21015/101 1063 Orná pôda
21015/102 1000 Orná pôda
11015/201 38 Orná pôda
11015/202 38 Orná pôda
11015/302 14 Orná pôda

Legenda:

Kód umiestnenia pozemku
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územi obce
2 Pozemok ^e umiestnený mimo zastavaného územia obce

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

por. Priezvisko/ nieno (názov) / rodné priezvisko/ dátum narodenia, rodné číslo (IČO)
Čislo a'miesto trvalého pobytu (sidlo)- vlastnika/ spoluvlastnicky podiel

Účastník právneho vzťahu: Vlastnik

1 Petrásová Františka r. Petrášová (2)

Spoluvlastnícky podiel: 2/8

Titul nadobudnutia
- titl. kúpy z 1.8.1900, č.d 1949.

Rozhodnuťiľo'schváleni'ROEP c. UO-KS-KOl-C 1/2015/Ta zo dňa 2.03.2015, Z-457/2015
č.z.81/2015

2 Petrášová Františka r. Petrášová (3)

Spoluvlastnícky podiel: 1/8

Titul nadobudnutia
- titl. kúpy z 22.9.1908, č.d 2668*

RozhodnuťieYschválení ROEP c. UO-KS-KOl-C 1/2015/Ta zo dňa 2.03.2015, Z-457/2015 -
č.z.81/2015

3 Jasaňová Anna r. Jasaňová (1)

Spoluvlastnícky podiel: 2/8

Titul nadobudnutia
- titl. kúpy z 19.8.1937, c.d 2404.

RozhodnuťieYschváleni ROEP č. UO-KS-KOl-C 1/2015/Ta zo dňa 2.03.2015, Z-457/2015
č.z.81/2015

Strana 1
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Geometrický plán Je podkladom na právne úkony. kerf údaje daterayäieho stavu výkazu výmer sú zhodoé s údajmi platných výplsov z katastra nehnuteftiostí

Vyhatoviter: Kraj Okres Obec:

KOŠICKÝ KOŠICE-OKOUE POPROč
GEOP s.r.o.

Kat Cfslo Mapový
Jantárová 36 územie POPROč plánu 37/2016 llstä. Gelnlca 3-9/34, 3.9M3
04411 Ždaňa 9 y

GEOMETRICKY PLAN na oddeleníepozemkupar.č. 2313/7,pavol.petrus@gmail.com

tel: 0902610408 100:43825907 na uréenie vlastnického präva k pozemku par.č. 2313/7 a vyňatie z PF.
Výhotovil Autorizačne overil Uradne overil lug. Silvia SZÁLAYOVA

Meno:

Dňa: Meno: Dňa: Meno: Dňa: Čísto:

10.6.2016 Ing.Petrus ä8i?<ff Ing.ŽatkovÍé ^Q^.ZofC .^
. f^fZolC<í Ik ŕl t'. J .*>.

Nové hranice boU v prfrode oznaôené Ná JB*"SM°^<W dé predpisom ??d-nLC^!?jRlSE!?^°nÍ?R s?^'215/1895 žel. rórkami C?A° ^ Z.z. o geodézi, ^ri. ^. ;'l^ 's,' r'r/

^ gb
fr' ;*.s ...*

Záznam podrobného merania (meračský näért) č. a* *. <ŕ#
a< <. .*,

-iť .I.

1162 % ~^ .l
lw

* % f.
Súradnice bodov oznaftených tíslami a ostatné me- rz tŕ p ä^ p iatkaa i J

'^ ^
račské údaje sú uložené vo vSeobecnej dokumentácii o. ^- nft. ^' é?? 'ď

^-
^v tó \ /

T _^

^ťe2 7
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VYKAZ VYMER
Doteraj š i stav Zm e ny  o-vý s t a v

Císlo k od Druh Vlastnfk

k.vložk listu vlas. parcety Výmera Druh Die parcele m2 paroely m2 Čtelo Výmera pozemku (iná oprávnená osoba)
PK LV PK KN-E KN-C ha m2 pozemku Síslc čfslo Ctelo parcely ha m2 kod adresa, (sfdlo)

STAV PRÁVNY

2720 1015/101 1063 omáp. 2313/7 55 (1015/101 1008 orná p.) Doterajšf

2720 1015/102 1000 omáp. 2 2313/7 5 (1015/102 995 omá p.) Doterajší

1015/101 55
2 1015/102 5 2313/7 60 ost pl. Slovak Telekom, a. s.

37 Bajkalská 28, Bratislava

Spolu: 2063 60 60 2063

STAV PODĽA REGISTRACKN

2313/1 9 5786 omáp. 2313/1 9 5726 oma p.
. DoterajäÍ

2313/7 60 ost p1. Slovak Telekom, a. s.
37 Bajkalská 28, Bratlslava

Spolu: 9 5786 9 5786

Poznámka: ParcelaC-KN č. 2313/7 leží v bonitnej éasti č. BPEJ - 0776262.
Navrtiovaný dmh pozemku parcely C-KN č. 2313/7 je možno zapísať iba na základe doloženia príslušného rozhodnutia orgánu ochrany PF.
Tento GP môže byt' v zmysle § 67 ods.1 KZ ako podklad použitý len pri splnenf podmienok uvedených v § 24 zákona 6.180/1995 Z. z. v platnom znení.

Legenda: kód spôsobu využívania 1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmovíny,technické plodiny,
zelenina a iné poFnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu
37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné
plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok
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