
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-I-325/2019
č.záznamu: 325/2019-001

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

infonnáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií ) v znení
neskorších prcdpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverej nila dňa
21.6.2019 na webovom sídle obce Poproč:

r_

zmluvu, sp. zn.: OcU-I-325/2019

uzatvorenú: 17.6.2019

účinnúod: 22.6.2019

zmluvné strany:

1.1 Obec Poproc
Školská2,04424Poproč
zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., VVSa.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
zastúpená Ing. Stanislavom Hrehom - predsedom predstavenstva

Ing. Róbertom Hészelym - členom predstavenstva

Predmet zmluvy:

zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., Košice v súvislosti so stavbou: "Prečerpávacia stanica studenej
vody na ul. Lesííá PoproČ"na pozemkoch:

parcela
Parcelné číslo Záber vecného bremena m2.

registra

c 2508 63
c 1221/2 30
c 2508 599

VPoproči, dňa 21.6.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním

pozn.: zmluva odovzdaná starostkou obce na zverejnenie dňa 21.6.2019
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Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti
uzavretá podľa § 151 n a nasl. Občianskeho zákonmka medzi:

Zmluvné strany

ObecPoproc
v

Skolská č. 2, 044 24 Poproč
zastúpená : Ing. Iveta Komorová Hiľovská - starostka

v

ICO: 00324639

( ďalej len " Povinný ")

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

konajúca prostredníctvom: Ing. Stanislav Hreha, PhD. - predseda predstavenstva
Ing. Róbert Hézsely, člen predstavenstva

bankové spojenie: CSOB, a.s., pobočka Košice
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893

v

DIC 2020063518
v

ICDPH SK2020063518

Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Košice I, Odd: Sa, vložka č: 1243/V
(ďalej len " Oprávnený")

v

CIánokI.

Predmet a úcel zmluvy

1. Povinný je výlucným vlastníkom nehnuteľností evidovanej na Okresnom úrade Košice -
okolie , katastrálny odbor ,okrcs Košice - okolie, obec Poproč ,k.ú. Poproc a to parcely :
LV CKN Celková výmera m Druh pozemku2

1190 1221/2 487 Trvalýtrávnyporast
1190 2508 5553 Zastavaná plocha a nádvoria

2. Povinný a Oprávnený sa dohodli, že uzavierajú Zmluvu o zriadení vecného bremena v
prospech Oprávneného zdôvodu, že na nehnuteľnostiach uvedených vbode 1 tohto
článku bolo oprávneným zrealizované uloženie inžmierskych sieti - vodovod v rámci
stavby: Prečerpávacia stanica studenej vody na uL Lesná Poproč ií"

Vsúlade s ustanovením § 151n Obč. z. sa touto zmluvou znaďuje vecné bremeno
v prospech oprávneného.
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3. Vecné bremeno spočíva vpovionosti vlastníka trpieť uloženie ÍnŽinierskych sieti -
vodovoduna svojich pozemkoch . Umožniť oprávnenému zvecného bremena WS a.s,

v

Košice ,ICO 36570460 vnevyhnutnej miere prístup na zaťažené pozemky vrozsahu
a spôsobom nevyhnutným na vykonávanie všetkých Činností na zabezpečenie prevádzky,
údržby, opravy, rekonštrukcie, revízie, poruchy inžinierskych sieti, a s tým spojené právo
prechodu.

ČlánokIL
Rozsah vecného bremena

1. Rozsah vecného bremenaje vyznačený v geometrickom pláne č. 55/2019, ktorý vyhotovil
GEOTEAM M.Z. Lôfflerová 2, Košice, zo dňa 28.3.2019, overeného Okresným úradom
Košice - okolie, katastrálny odbor zo dňa 18.4.2019 pod č. Gl -73/2019 na vyznačenie
vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sieti na pozemku :

parcela Parcelné číslo Záber vecného bremena m2
registra

c 2508 63
c 1221/2 30

2. Rozsah vecného bremena je vyznačený v geometrickom pláne č. 49/2019, ktorý vyhotovil
GEOTEAM M.Z. LôfBerová 2. Košice, zo dfia 26.3.2019, overcného Okresným úradom
Košice - okolie, katastrálny odbor zo dôa 18.4.2019 pod Č. Gl -66/2019 na vyznačenie
vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sieti na pozemku _:

parcela Parcehié číslo Záber vecného bremena m2
registra

c 2508 599

v

ClánokIIL

Odplata za zriadenie vecného bremena
/

Na základe zmluvy opostúpení práv apovinnosti stavebníka č. 342/60/2018/IÚ č. zo dňa
27.4.2019 sa zmluvné strany dohodli na bezodplatnom zriadení vecného bremena
k dotknutým nehnuteFnostiam.

ČlánokIV.
Práva a povinnosti z vecného bremena

1. Povinný súhlasí suložením mžinierskych sieti - vodovodu, na dotknutých
nehnuteľnostiach.

2. Vecné bremeno spoČíva v povinnosti Povinného:
a) strpieť uloženie vodovodného potrubia na svojich pozemkoch, jeho užívanie

a prevádzkovanie, vrátane rekonštrukcie, modemizácie, opráv, údržby v prospech
Oprávneného,

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami) Oprávneného a ním poverených
osôb na dotknuté nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním,
rekonŠtrukciou, modemizáciou, prevádzkovamm alebo na účely opráv, údižby>
kontroly vodovodného potmbia
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c) ?!^^°vať^ na dotknutych nehnuteľnostiach stavbu spojenú so zemou pevným
základom anevysáázať stromy atay, zdržať sa zemnýchprac a inýchČÍnností; ktore
I?Lm^"ÍTe-c??ť-ic)prá^^ vo výkone práv zodpovedajúcim vecnémubremenu
bez.predchádzajúceho súhlasu OPrávneného"vtrase vedenia vodovodného potrubÍla
ajeho ochnmného pásma a to v rozsahu vyznačenom v geometrickompTáne:

31 ?!"?^ne^T^^ yyplýyajúcich z vecného brcmena sa oprávnený zaväzuje počínať
si^_aby nespôsoba ujmu vlastaíkovi pozemku a ak sajej ne'dá vyhnuť:~obm^ťju na
najmenšiumožnúmieru.

41 ^Í°,^^^rí^?S ^TT ?!?idrn!!nyc?1 nelmuteľnostiach je oprávnený, ktorý tieto
pracevykonal, povimiý uviesť dotknuté nehnuternosti do predoäleho stavu' na"vlastae
náklady.

51 ^ľ^!.jľyin?osti_zmluvnZ?l?.str?n, v^slovneneupravené touto zmluvou sa riadia
príslusnými ustanoveniami ObČianskeho zákonníka.

61 Xec^f^remeno v ProsPech Oprávneného sa zriad'uje časovo neobmedzene, teda na dobu
neurčitú.

7. Vecné bremeno sa môže skončiť z dôvodu zániku stavby čl.I bod.2 tejto zmluvy.

ČlánokV.
Ustanovenia vo vzťahu ku katastrálncmu konaniu

L ?l^?Í.udSutie práva zodPovedaJúceho vecnému bremenu sa vyžaduje vklad do katastra
nehnuteľnosti.

2. Správny poplatok na vklad tejto zmluvy do katastra nehnuteľností uhradí Oprávnený.

3. povmný splnomocňuje Oprávneného na podanie návrhu na vklad na Okresný úrad KoŠi ice

- okotíe, katastrálny odbor a na opravu prípadných chýb a vád v katasteálnom konajtí
o povolení vkladu tejto zmluvy.

y

ClánokVL
Závereíné ustanovenia

1. nto_Zmluvaje_vyhotovená_v4 vyhotoveniach, z ktoiych jedno vyhotovenie obdrzí
?ľ^ÍJe-Í10 °Právneny- Dve vyhotovenia sú určenepre pofreby vkladu do katastra
nehnuteľnosti.

^5^, ^ÍSmT^^ ^ ^ta^Tl^o^^'mua°^^e^ri^lm^s^ľ^zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je
obmedzená a právny úkonje prevedený v predpísanej forme.
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3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňoro podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami
a úfiinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na wel>ovom sídle obce.

4. Ostataé ustanovenia výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami ObÔianskeho zákoimíka.

r_

5. UČastníci Zmluvy vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, nie vtiesni a nie za
nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastaoručne
podpisujú.

17.JÚN2019
V Poproči, dňa .^.l.r...^.< ^ V KoŠiciach, dňa

povinný z vecného bremena: oprävneaý z vecného bremena:

^

f *^ u

^^

w

Ing. Stanislav/]|íreha, PhD.
predseda prep^tavenstva

\^C,\\/e;t^ ^OK<i&ov<ŕ +(fCou^<^' /.

Obec Poproč - -. s. -: .ť

starosťka ^-.íŕ?-":T^;;; ~:'--"T

> e 1 l*

*

Ing, Rôt^jt Hézsely
člen preá^venstva

,tí"m cv- ^l'

Ob^nÝúmôPôpmčft

Mt *rf-.
*> ^BhntjM

^j[,>>f>>^'"'" ^^^^'Dátuf>::
II

^,lAW>-*Uhlt"ŕ

Čísio s&znssmu: '^ JZ^- ^ '/:
ät af*

Cíflosyísu-'

7u
/

Í^lMVt^S!.'/í <}Prílohy: ^ watf
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Obec P O PRO Č, okres Košice - okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľsh^a v Poproči

Obecné zastupiteľstvov Poproči na svojom neplánovanom zasadnutí dňa
15.5.2019 prijalo uznesenie c. A.4/972019, ktorým

s chv aľuj e:
?!ad^^ecn??_,bremena.v?rospeÍhyýchodosIovenskeÍ vodárenskej spoločnosti,
Pq)r^ša^ovsro^^^^X^^'vp^^^^^^et^,^l^to^^lhä^Í
.GEOTEAMM-z-.LÔfflerová 2'..KOŠice' zo dňa 28.3.2019, overeneho'Okresn^n
úradom Košice -_okolie, katasteáhiy odbor zo dňa 18.4.2019 pod Č;GT-73/201"9 na

vyznaíeme vecného bremena na priznanie práva uloženia mžimerskych sietÍ na
pozemku:

parcela
Parcelné číslo Záber vecného bremena m2.

registra
c 2508 63
c 1221/2 30

^^^r A/ív?ZT^^,"7?eTJ^ickorn  lán!/?\^/2019' kt?rý 1h7hotovil
GEOTCAM.M'z'_Lôfílerová29"Košicea zo dôa 26.3.2019, overenäo Okresnym
úrad01? Košice -"okoue' katastrálny odbor zo dňa 18.4.2019^podč.Gl "66/2019 na

vyznacenie vecného bremena na priznanie práva uloženia'inžinierskych sieti na
pozemku:

parcela
Parcekié číslo Záber vecného bremena m2t

regístra
c 2508 599

ye^né-^remeno sp,očíva VPO^nnosti vlastníka trpieť uloženie inžinierskych sieti -
^ovo^nasvo^pozen^och.Un.ozniťoprävnené.uzvecnéhob^enaVvTa.s,
KOŠÍCe,J^° 3Ó ,° 460vne^lmutoeJmierePns^Pna^ťaž^iépozem^vrozsahu
S m^h=X-^=T..riw..".,-:--^^J^á^^^Y/^^^!i!Lr^T^^hZ.^ ^^^^^^^^^^^spojené právo prechodu. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

Hlasovanie:

Mgr. Katarfna Harčariková, Mgr. Dominika HiFovská, Ing. Viliamza 6

prítomnf poslanci Komora, Ing. Eva Ján SpiSák, Íng. Branislav PetráS, PhD., Ph^-.
na hlasovaní: 6 DommikaVmcová

proti o

zdržal sa o

Schválené.

|A,
.I

_i ^ig. Iveta Komorová-Hiľovská~Tr t 'Il'
^'\

ť_

starostka obce, v.r
VPoproči, dňa 16.5.2019

* f^s

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benkovä. ^I

/


