
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproé

Sp. zn.: OcU-Š-677/2016
y

C. záznamu: 677/2016-001

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

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dna
14.12.2016 na webovom sídle obce Poproč:

w

dodatok c. 1 kzmluve sp. zn.: OcU-S-677//2016, c.z.: 677/2016-001

uzatvorený dňa 14.12.2016

účinný odo dňa: 15.12.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
v

Skolská 2, 044 24 Poproč

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská28,81762 Bratislava

zastúpená Ing. Jánom Kapalom, senior manažér TP
Ing. Jurajom Hegedúšom, seniorom manažérom RaKS

Predmet zmluvy:
oprava výmery nehnuteľnosti (z 44,5 m2 na 60 m2) pre zriadenia a

prevádzkovania technologického zariadenia verejnej elektronickej komunikačnej siete "ZS a
RR, bod Poproč" spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava podľa GP č. 37/2016 zo dňa

v_

10.5.2016, vyhotoveného spoločnosťou GEOP s.r.o., Ždaňa.
^ť

Obec POPROČ
Obecný úrad Poproč
usek Obecného úradu
w

Skolská 2, 044 24 PopročVPoproči, dnal4.12.2016 -2-

/Ä

Eva BeHŔová

zamestnanec obce póverený zverejňovaním
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k Dohode o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľnosti, uzavretej dňa 15.08.201 6, ev.č. 0220160152

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

Medzinasiedovnýmistmnamr.

Názov: Obec Poproč
v

Sfdlo: Školská2,04424Poproč
v

V zastúpení: Ing. Stefan Jaklovský - starosta obce
IĎO: 00324639
IČDPH: niejeplatcaDPH
DIČ: 2020746189

Bankové spoj'eníe: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 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. Jan Kapa), senior manažér správy technologických priestorov. na

základe Podpisového poriadku spoločnosti Siovak Telekom, a.s.
Ing. Juraj Hegeduš. senior manažér realizácie a konštrukcie sietí, na
základe Podpisového poriadku spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

l6o: 35763469
DIČ: 2020273893
IČDPH: SK 2020273893
Bankovéspojenie: Všeobecnáúverovábanka,a.s.
Čístoúčtu: 1634862854/0200
IBAN: SK12 0200 0000 001 6 3486 2854
BIC: SUBASKBX

Regístrácia; Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registry vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka Č.2081/B

(ďalej len "oprávnený"



/
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Článok
Predmet dodatku

1, Oprávnenýa povinný dňa 1 5.08.2016 uzavreli Dohodu o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie
užívania nehnuternosti Č. 0220160152, ktorej predmetom je úprava spôsobu vykonávania práv

^d^ä^fdal^' l^k<ZnEan k35e^i°t1e?nozstiz-1 ^aes^a^ni^^ktovmšpne'^k^ní'czhnwbo5^SÍ°t^
článkuovymere445m2kíorýjezakreslenýnageometnck^
s.r.o,ktorýbol overeny okresnym ^r,adom ^^ok^e"'"^b^Ti/k^lri1,^ ^^ľ^l^^
10.05.2016,) ktoré tvoria prílohu č. 1 k teJtodohode^o^ráynenyrr]tak'aby 50^inrily ^oi?ib^^^^
S^J,hpráyc-hJen;v:n^hľ-u-ln^J^í^^klaL'^^d^ičf^T^
úhrady primeranej jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuterností(ďalej len
Dohoda").

u

2. Vzhľadom na to, že účastníci Dohody majú v záujme upraviť alebo zmeniť svoje vzajomné práva a
povinnosti vyplývajúce z Dohody, dohodli sa na uzavretí tohto dodatku, ktorým sa Dohoda mení a
dopfňa nasledovne:

1. či. i bod 3. znie:

,3.Predmetomtejtodohodyjeúpravaspôsobuvykonávaniaprávvyplyvajúcichzozakonač. 351/2011
Z.z.o elektromckých komunikáciách ^zffewfffs^or5/CÄ^f^/50y^/^/^^7ŕ/('^/r./?eA^e^o5ŕ/~
k Častiam pozemkov špecifíkovôných vbode 1 tohto čiánku ovýmere60m2 ktoryjezakreslenyna
9eomefr/ckom P/ánea3^0í6/ ^o^v?nom^^^
'Katastrá!nymodboíomP^kíesneh^úraduJ<^e^k0^
prílohu č. 1 ktefto dohode, OPrávnenymŕaf/abyfa^n[íyJ}o/ob?fdzeny/0^^
nevyhnutne] mÍere akoa[ dohod^uc^stnlkovt^todoh^dyopv^e a SPÓSOŽ}e úhrady Pľfmeranej
jednorazovejnáhrsdyza nútené obmedzenie užívania nehnuteíností.

Článokll
Spoločné a záverečné ustanovenia

1, Zmena tohto dodatku je možná len písomnou dohodou účastníkov dohody
2. Všetky ostatné ustanovenia Dohody, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosťľ
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č.

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. ^
4. Ak nÍektoré ustanoveniatohto dodatku nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôrstratia účinnosť,

nie je tým dotknutá J31atnosťostfnychustanove?ľNaml!stó ?f^n^i^^^,^í^n^i^1^^
medzier sa použije úprava, ktorá, pokiafje to právne možné, sa Čo najviac približuje zmyslu a účelu
tohtododatku.

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

/ /

cprävnenemu.
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre potrebu každého z jej účastníkov >

2



7, Účastnici dohody vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho,že
obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

- 8 NOV,2016
V Poproči dňa ./^../^:...^ ^ V Bratislave dňa

Zapovinného: Zaoprávneného:

/'

/

^ .//^^^/^ / /

Ing.StefanJaklovský Slovak Telekorŕf, a.s.v

Starosta obce Ing.JanKapal
Senior manažér správy technologických

priestorov
^ -P3

^
Q/S ^

cŕ> ?tí-s? o

JA^ŕQw ?&>^ ffo ^ <sA Ä;
?<- .< ovakTel^kom.a.s-^.

3 )ť Ing.Juraj Hegeduš
Senior manažér realizácie a konštrukcie

sietí

m
<*T'T.:: ď 3E- >

Tr ...-.'í'íeKom a.s.
''.''.?

A/"%7
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Geometrický ptänje podkladom na právne úkony. ked údaje doterajšieho slavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi ptatnýcti vyplsov z katostra nehnuteftustf

VyhotovňeT. Kraj Okres Obec:

KOŠICKÝ KOŠICE-OKOUE POPROČ
GEOP s.ro. Kat. Císto Mapový

Jantárová36 územle POPROč plánu 37/2016 Usté, Getnica 3-9/34.3-9/43
04411 Ždaňa *. y

GEOMETRICKY PLAN na odde(eniepozemkupar.é.2313ff,pavo[.ptítrus@gmail.com
teh 0902610408 100:43826907 na urôenle vfastnickóho präva k pozenrj^u psľ-$. 23fiá/7 a vyns^je A ??.

Vyhotova Autorizaíne overil Úífiäns 0,/erJ

?,i8;10;
nT:

Dňa; Meno; DAa; Meno: Ma: ičisto
10.6.2016 Ing.Petrufe  ^ Ing.Žatkovií '9

>
>ť. -n -r. -A>

Horó hrantoe boll v prfrods oznaôené Nä ;S^4Qfw é predpisoin jĎ^3ws^pc^IsróíwaW^ iL^3 5
žel. rúrkaml cy^' ^ 2.2. o geod&''.; & l>a.'1U)^/a,1)^i 's

^Záznam podrobnéfto meranla (mera&ký náôrt) é. > /
1162 ^ ^ -f* ^̂

Súradnice bodov aznafiených ŕfsfamí a ostatné me- %'> p a^ P^ôďtka s pc^pA
^ iíťračské údajesú uložené vo vSeobecneJ dokumentácii &, i^fr-->rti <3  ^ .^s- '.-^ r A^ *a

^teo^ ^
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V^KA'L VÝMER
v ^

Doterajši sta"v r: Z me n y Nový stav^*

*-* ~t.'
I-' Clalo k oď Druh VIaatnlk

/'^s^ Bstuvlaa. parcely Výmcra Druh Die parcals m? paroal;' m2 čido Výmera pozemhu (má oprivnand oaoba)ŕ

PK LV PK KŇ-E KN-C ha nr2 poismku [. Cfato ästo s>re>ly ha mz kod adresa, (aldto)1
toi

./- * * ť-J"i f

S'AV iíÄAVŕ:Y

2720 1015/101 1063 orráp. 2313/7 55 A (1015/101 1008 omä p.) Doterajif
t

2720 1015/102 )Í)CO ofná p. f 2 23^3fT 5 ; (iciariGe 995 omäp.) Dotenjif
d

J
1015/101 55 -

2 1015/10Z 5 2313/7 60 ostpf. Slovak Telakom, a. s.
37 aajkalaké 28, BraUalm;

;-1Spolu: ZOQ3 so cc 2083 1

-rSAICSťAV PODÍ'A RÉGIS KN.
3

2313/1 6 5786 ornáp. 2313/1 9 5728 omóp. Dotorajôt
d

2313/7 60 ostpl. Slovak Tetekom, a. s.
37 Bttíkalski 28, Braflalava

1

Spolu: 8 5786 9 5786

Poz-'lémka: Parceta C-KN &. 2313/7 težl v bonitnej časti S. BPEJ - 07762S2,
^av!tiovwvŕ dn-ti po^eir^ psi'cely C-KN č. 2313/7jemožnozapl8aťit)anazákladedoloiŽBniaprIsfySného rozhodnutia orgánu ochrany PF
Tento GP "ifiže byť v zmysíe § 87 ods.1 KZ ako podklad použit? len pri splnení podmienok uvedených v § 24 zákona í. 180/1995 2.2. v ptatnom znení

Legenda: kód spôsobu vyažlvanía I - Pozemok využEvaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny okopaniny, knnovlny.tedinuké pladiny,
zetenina a iné poftiohospodárske plodlny alebo pozemox dočasne nevyužlvaný pra ragtílnnú výrobu
37 - Pozemok, na ktorom sú skaiy, svahy, rokliny, výmoie. vysoké medze s kruvfm alefco kamenfm a iné
ptochy, ktoré neposkytujú trvaiý úžitok
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Obecný úrad Poproč

Dátum:

Čislo záznomu: čisío spisu: .

Prííohy: Vybmufe:
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Obec PO P RO C, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 7/2016 zo dňa 12.12.2016

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
12.12.2016 prijalo uznesenie c. A.7/2.Í./2016, ktorým

schvaľuje

Dodatok č. 1 k Dohode o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti,
uzavretej dňa 15.8.2016 so spol. Slovak Telekom, a.s., ktorej predmetom je užívame
nehnuteľností zapísaných na LV č. 2720, k.ú. Poproč, parc. č. 1015/101 aparc.č. 1015/102,

2vo výmere 60 m^ podľa GP Č. 37/2016 zo dňa 10.5.2016, vyhotoveného spolocnosťou GEOP
s.r.o., Zdaňa zdôvodu zriadenia a prevádzkovama technologického zariadenia verejnq
elektronickej komunikačnej siete "ZS a RR, bod Poproč" spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
Bratislava.

Í-Q^
^ <ŕ

^?A x' .0

Si^?' \íÍr} Ing./^ef^.Jak^ký
rn<

ä.
'*,

s^:o e/3
z"
^ m}6. starosta obceWJ^ l?

* o
->,ít*

* *:
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Z celkového počtu 9 (deväť) poslancov bolo na hlasovaní prítomných 8 (osem) poslancov.

HlasovanÍe: PhDr. Zita Baníková za takéto uznesenie

Mgr. Zuzana Bradová za takéto uznesenie*t

Ing. Branislav Hanko za takéto uznesenie
Jozef Harčarik za takéto uznesenie
Martm Jasaň za takéto uznesenie

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
v

Mgr. DaJána Spegárová za takéto uznesenie
Bc. Iveta Vincová za takéto uznesenie

VPoproči, dňa 13.12.2016

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


