
ObecPoproč
Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
OcU-Š-383/2017sp. zn.:

Zápís v sp is e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prísmpe k

informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode Ínformácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejni a dňa
18.9.2017 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu sp. zn.: OcU-Š-383/2017

uzatvorenú dňa 11.9.2017

účinnú odo dňa: 19.9.2017

zmluvné strany :

1./ObecPoproé
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., VVSa.s.

Komenského 50, 042 48 KoŠice

zastúpená Ing. Stanislavom Hrehom, PhD., predsedom predstavenstva

Ing. Rudolfom Kočiškom, členom predstavenstva

Predmet zmluvy:

zriadenie vecného bremena v prospech spol. WS, a.s., Košice v súvislosti
s prechodom verejného vodovodu vybudovaného v rámci stavby "Poproč výtlak
pitnejvodyzjasova" v

Cbec POPROČ
ObeĽny úrad Poproč

VPoproči, dňa 18.9.2017 i-ísfíŕf Qbecného uradu

} ^
^'..Bi'ská 2, 044 24 PoproČ
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Eva Benková

zamestnanec obcé poverený zverejňovanim



č- JV/^AO/^

Zmluva o zriadení vecného bremena
uzavretá podFa § 151 n a nasl. Občianskeho zákonníka medzi:

A: Povinný z vecného bremena:

Obec Poproč
Sídlo: Školská2,04424Poproč
IČO: 00 324 639
Konajúca prostredníctvom Ing. štefan Jaklovský, starosta
čislo'účtu/kód banky
Názov banky

/ ďalej len "Povinný" /

a

B: Oprávnený z vecného bremena:

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

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

bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Michalovce
číslo účtu: 4232478001/5600

V

DIC 2020063518
IČDPH SK 2020063518
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd: Sa, vložka č:
1243/V

/ďalej 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 nehnuteľnosti uvedené
v bode 3. tohto článku, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Povinného (ďalej len "Dotknuté
nehnuteľnosti"), prechádza verejný vodovod vybudovaný v rámci stavieb "Poproč - výtlak
vody z Jasova (ďalej len "Verejné potrubie'1). Stavba je vo vlastníctve a správe
Oprávneného.

2. Vecné bremeno sa viaže na časti Dotknutých nehnuteľností v rozsahu, ako je zakreslené
geometrickým plánom Č. 103/2015 overeným Okresným úradom Košice - okolie,
katastrálnym odborom pod číslom 261/2015.

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



<

ŕ

OznačenieLV Parcela č. Výmera m2 Druh pozemkuregistra
c 2388/1 1116 Zast.pl
c 2477/1 16499 Zast.pl
c 2479/2 29961190 Zast.pl
c 2467 1675 Zast.pl
c 2466 3587 Zast.pl
c 2468 3033 Zast.pl

III.
Práva a povinnosti z vecného bremena

\ vp^LnľL8-!?La-?Í ^-n]ŕ!tn.en-Í.T_ver^r}?ho potrubia na Dotknutých nehnuteFnostiach.
2. Vecné bremeno spočiva v povinnostt Povinného:

a^ S?T,i-Tť....<JT'es?nel?ie" vereJného potrubia, jeho užívanie a prevádzkovanie na
Dotknutých nehnuternostiach v prospech Oprávneného

b^ ^^.^n^hn^lnFÍľ?iie^^ľlL^e?iL^?l?f.T^TecJ1JLni^ o_pr?vn?,né,ho na
^!Íľr^á^^u.^l?^tÍĽ^^!^O^Ll?<p^e.^? lT^.zri?^^an \^^^°^!r^
modernizáciou, prevádzkovanfm alebo na účely opráv, údržby, kontroly Verejného
potrubia.

°^ ^f^i^v^?oaáJ^lkľtl,!ls^1. ^I^^Ľlt^^st^c!1-^Í?i.u-!f?J??Í.^o.^e.m0^ ,p.evl?Ym
^íl51id^ml^á^lfJEL°"r^^ ^'.är?^ s-a-^eTľ^?.?r??=?-i?ych_čin?ostí'. ré y
mohli obmedziť oprávneného vo výkone práv zodpovedajúcim vecnému 'bremenu
^n i Tdľ^iľ^J^^°n/s^1^^ JS[^n^!é^^lí0, v""^^^?n? -^e^n..
potrubia spolu sjeho ochranným pásmom vrozsahu vyznačenom geometríckvm
plánomč. 103/2015.

3. Naklady SPOJené s údržbou, opravou a inými činnosťami spojenými s Verejným potrubím
znása Oprávnený.

4. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurcitú.

IV.
Odplata za zriadenie vecného bremena

i- ^ecnebre^en^saz?aďuj^^a^d^orazsyu0^^
2. POYi,nnÍa"OP^Vneny sa dohodfi. že výška Odplatyza zriadenie vecneho bremena pre

^^r?^'!<^^tT!1^?I^ítif^!S^y^.?ľľľL.10-i^^lo^ľ1-d.e^aťe.ur^-
3. Dohodnutú Odplatu Oprávnený vyplatí Povinnému do 60 dní od doručenia rozhodnutia

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

Zmluvy.

V.
Ustanovenia vo vzťahu ku katastrálnemu konaniu

1' ^-^o-b-Ll?-n^!ÍT--p-í?V.SI.^^OÍO.Ved?J.ÚCÍeho yRcnému bremenu sa vyžaduje vklad do
^itŕ^anrlel|!>?í^l nn^ ^t^í?^J^^rT!,dÄO,i<??strI',rl^záli!^Í^t?-^vy..s.?.'
Pričom na príslušných listoch vlastnictva včasti C: Ťarchy dôjde kzápisu úvedeného
vecného bremena.

2. Správne poplatky za vklad do katastra nehnuteľností uhradí Oprávnený.
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3. Povinný z vecného bremena splnomocňuje Oprávneného z vecného bremena na
podanie návrhu na vklad do príslušného katastra nehnuteľnosti a na opravu chýb a vád
v katastrálnom konaní o povolení vkladu 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. Občiansky zákonník

vznení neskorších predpisov azákona č. 211/2000 Z. z. oslobodnom prístupe
kinformáciám vznení neskorších prepisov; Zmluva nadobudne účinnosť dňom
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 účastníci 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 predpisanej 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.

VPoprocidňaA....ť'.......2017
^Q.

Povinný z vecného bremena: ^
^ fS'.<

tóQfôn ^Obec Poprov^ v^
% p;

tí^^ ^
* o .<, *,/

>.
ať-

tefan Jaklovský *. *.<

2starosta/

l/
V Košiciach dňa .U..^Í).2P.?...201 7

Oprávnený z vecného bremena:

Východoslovenská^päárenská spoločnosť, a.s. /.

-*

Ing. Staníslav Hr PhD. Ing. u If o iško
predseda predsta fistva VÝchodoslovenské čle redŕf^verfstva

TOdárenské spolofinosť, a.s.?

Komenského.50. M2 48 Koäico
rôb736570460, iŕi DPH: SK2020063518

-41-

Obecný úrad PoproČ
Dátum.

^- ^. ^//I

Čislo sáznamu. Čís/o^ffisu, 7. z
.^

/

Q(J_^- ^ ^8^ ^Prííofy: ^beivvfe: 3/I

Á f ^UO^
/



Obec PO PR O Č, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 4/2017 zo dňa 21.8.2017

Obecné zastupiteľstyo v Poproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
21.8.2017 prijalo uznesenie é. A.4/2.f./2017, ktorým

schvaľuje

Z"^VS° zriadenívecnehobremena vprospech WS, a.s. KoŠice v súvislostí sprechodom
v^nä!°^OTOdu ^^ v ^ stavby: ,J>opn,c - vytlak pitnej vodyzJasova';
podľa predloženého návrhu.

.^.

P^N^

Do'<?Ä 7S
r-t^ ,ch>

c^ ^^-Írn r~^i^- >*ť ,s<l.' \;1 v

Ing.S äHovskýS^CT, s sta obce

^'ť\ Uff
^

s TT
^l '-, rf-1*-

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

Hlasovanie: PhDr. Zita Baníková za takéto uznesenie
Jozef Haréarik za takéto uznesenie
Martin Jasaň za takéto uznesenie

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
Peter Mudroň zatakétouznesenie

y

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

VPoproči, dňa 22.8.2017

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


