
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

sp. zn.: OcU-I-154/2019
č.záznamu: 154/2019-001

Zápis v spis 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 zverej nila dňa
6.3.2019 na webovom sídle obce PoproČ:

r_

zmluvu, sp. zn.: OcU-I-154/2019

uzatvorenú dňa 5.3.2019

účinnúod: 7.3.2019

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc

Školská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
zastúpená Ing. Gabrielom Tanczosom, manažérom výstavby mobilných sietí

Mgr. Alenou Krupovou, senior analytik

Predmet zmluvy:

dohoda ozmšení Dohody ojednorázovej náhrade zo dňa 15.8.2016 zdôvodu
nepredlženia stavebného povolenia stavby: "Základňová stanica a rádioreléový bod
Poproč".

VPoproČi, dňa 6.3.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním

pozn.: zmluva odovzdaná p. starostkou na zverejnenie dňa 5.3.2019



qi..
SlovakTelekom,a.s.SlovíakTeiekoma.s.

BajkalsKá 28 ^^^^81762E3r3iíis!ava 167 Evidenénéčteložmi

DOHODA
o zrušení Dohody o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti,

ev.č. 0220160152 zo dňa 15.8.2016

Zmluvné strany:

Názov: Obec Poproé
Sfdlo: Školská2.04424Poproč
V zastúpení: Ing. Iveta Komorová Hiľovská - starostka obce
IČO: 00324639
IČ DPH: niejeplatcaDPH
Dlč: 2020746189

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

SWIFT/BIC: KOMASK2X

(ďalej ien "povinný")

a

Názov: StovakTelekom,a.s.
Sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zastúpená Ing. Gabriel Tánczos, manažér výstavby mobilných sietí, na základe

Podpisového poriadku spoločnosti SlovakTelekom, a.s.
Mgr. Alena Kupková, senior analytik, nazáklade Podpisového poriadku
spoločnosti Siovak Telekom, a.s.

IČO: 35763469
DIČ: 2020273893
IČ DPH: SK 2020273893

Bankovéspojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: 1634862854/0200
IBAN: SK12 0200 0000 0016 3486 2854
BIC: SUBASKBX

Registrácia: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratisiava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B

(ďalej len "oprávnený"

s nasiedovným obsahom:



Čl,
Predmet dohody

1, Zmluvné strany uzavreli dňa 15.8,2016 Dohodu o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie
užívania nehnuternosti, ev.č. 0220160152 (ďalej len "Dohoda"), ktorej predmetom Jevznení Dodatku
č. 1 úprava spôsobu vykonávania práv vyplývajúcich zo zákona Č. 351/2011 Z, z. o elektronických
komunikáciách vznení neskorších predpisov (ďalej len "ZEK") k nehnuteFnosti - kpozemku KNC
parc.č. 2313/7 ovýmere 60m2, ktorý bol odčlenený zpozemkov KNE parc. č, 1015/101, druh
pozemku orná pôda a pozemku KNE parc, č. 1015/102, druh pozemku orná pôda, geometrickým
plánom č. 37/2016, aje zapísaný na liste vlastníctva č. 2720, vedenom Okresným úradom Košice
okolie, katastrálnym odborom, okres Košice okolie, obec Poproč, katastrálne územie Poproč,
Oprávneným tak, aby Povinný bol obmedzený vo svojich právach len v nevyhnutnej miere, List
vlastníctva č. 2720 je prílohou č, 1 tejto Dohody.

2, Zmluvné strany sa dohodli, že ich zmluvný vzfah založený Dohodou sa zrušuje, ato zdôvodu, že
zákonné vecné bremeno na pozemku KNC p.č. 2317/7 k.ú. Poproč nevzniklo, zdôvodu
nepredfženia platnosti stavebného povolenia sp. Zn. OcÚA^86/201&002 zo dňa 23.1.2016
vydaného Obcou Poproč pre plánovanú stavbu Základňovej stanice a rádioreleového bodu Poproč,
ktorá mala byť na dotknutom pozemku postavená oprávneným zvecného bremena. Dôkazom tejto
skutoénosti je Výpis zuznesenia Obecného zastupiteľstva vPoproči zo dňa 1,2.2019, ktorý je
prflohou Ô. 2 tejto Dohody.

3. Nakofko jednorazová náhrada vo výške 10006 (slovom jedentisíc eur) bola na základe Dohody
oprávneným zvecného bremena uhradená povinnému zvecného bremena dňa 22.9.2016
a s ohfadom na skutočnosť uvedenú v bode 2. tejto Dohody odpadol dôvod jej úhrady, povinný z
vecného bremenasazaväzujevrátifoprávnenému zvecného bremenavopred uhradenú náhradu na
účet oprávneného z vecného bremena uvedený vzáhlaví tejto Dohody, a to do 15 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto Dohody.

ČI.H
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmena tejto Dohodyje možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
2. Vo veciach neupravených touto dohodou sa zmluvný vzťah spravuje príslusnými ustanoveniami

Občianskeho zákonníka a ďalšfch súvisiacich právnych predpisov,
3. Ak niektoré ustanovenia tejto dohody niesú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť,

nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie
medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľje to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu
tejto Dohody,

4. Zmluvné stranyvyhlasujú, že táto dohodaj'e povinne zverejňovanou zmluvou vzmysle § 5a zákona č.
211,2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi tejto dohody a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia nawebovom sídle povinnéhozvecného bremena. Povinný
je povinný zverejniťtúto Dohodu na svojom webovom sídle bezodkladne po Jej uzavretí a písomne
oznámiťOprávnenému deň zverejnenia Dohody.

6. Táto dohoda je vyhotovená vpiatich rovnopisoch, zktorých tri rovnopisy obdrží Oprávnený adva
originályobdržíPovinný.
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7. Zmluvné stranyvyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah
tejto dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

25 FEB. 2019V Poproči dňa ...?:.?>..'..ZG^ VBratislavedňa

ZaPovinného: Za Oprávneného:
!)
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fng. fveta Komorová Hiíovská Slovak Telel^om, a.s.
Starostka obce Ing. Gabríei Tánczos

Manažér yystavby mobifných sietf
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Senior analytik
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Obec PO P RO C, okres KoSice - okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči

Obecné zastupiteľstvo vPoproČi na svojom plánovanom zasadnutí däa
28.1.2019 prijalo uaacsenie í. A.l/S.a./2019, ktorým

nesúhlasí

r

spredlátenim platnosti stavebného povolenia sp. zn. OcÚ-A-886/2016-002 zo dňa 23.1.2016,
vydan^*o obcou Poproô, pie spol. Slovak Telekom a.s. Braŕislava vo veci projAu :
<základňová stanica a rádioreléový bod Poproí'* z dôvodu, äby sa predišlo ďalším podnetom
resp. petfciam zo strany obyvateľov obce, nakoľko obfiania obce nesúhlasia sv^stavbou
vysielača.

Hlasovanie:
za 8 FhDr Zita Banflcová, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarfna Harôariková,

pritomníposlancí Mgr.JXunimkaHiTovská, bg. Eva Petróäová, I^. Ján Spiäák,
na Masovaní: 9 Iufi. Branislav PetróS, PhD" PhDr. Dommika Vmcová

proti o
zdržalsa Ing. Viliam Komora

Schválené.

^ ^

sr .v^-ď ^ r

\

Ing. Iveta Komorová Hiľovskáit

starostka obce, v.r.t ^-/ ."f. >^

ww~

VPopiočí, dfia 1.2.2019
^

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková
^


