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ZMLUVA o ZRIADENÍ VECNEHO B|IEMENA ó.014t2022lZoK-vB
uzatvoTená podl'a ustanovení § 15l n a nasl. zákonaö. 40l1964 Zb. oböiansky zákonník v znení

neskcrr§iclr pledpisor, (d'alei len ..Oböiansky zákonník")

Cl. I
Zmluvné strany

1 .1 Povinní z vecného bremena:

l) Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Kálmán, rod. Kálmán
Trvale bYom: Král'ovské údolie 1830/1 8. 8l l 02 Bratislava Staré Mesto
Dátum narodenia: 04.06.1957
Rodné öíslo: 57060417028
§tátne oböianstvo: SR
(d alej len ako ,,Povinny pod 1)")

2) Meno a priezvisko: Ing. arch Zuzana Prutkayová Jankovichová,
rod. Jankovichová

Tnale bytom: Pifílova |24114,851 01 Bratislava-Petrzalka
Dátum narode nia,. 24.0.+. 1 981

RcCné öíslo: 81 5]2-t '6 l l 1

§tátne oböianstvo: SR
(d alej len ako ,,Povinn;i pod 2)")

1Povinnli od pod 1) a pod 2) spolu d'alej a.i ako ,.'Povinní").

.,] Oprávnenly'z vecného bremena

Zdruíenie obcí, kanalizácia Vydrany - Vel'ké Blahovo
Vydrany 71, 93O 16 Vydrany
zdruzenie obcí
Mgr. Ladislav Balódi. predseda zdruZenia
register zdruZenia obcí vedeného Okresnlm úradom
Trnava, reg. é. VY S l ZO -37 /201 6
50l160l1ICO:

(d'alej len ako ,,Oprávnenli")

.,, :.,hodli na uzatvoreni tljto Zmluvy o zriadorrí vecnélro bremena
(d'alej )en,,Zmluva").

-

:- _,: . ..iadení vecného bréméná Lh

obchodné meno
Sídlo:
právna forma:
Zastúpenf:
Registrácia:

J _.i inní a Oprávnenj spolu d'alej aj ako ,,Zmluvnó strany,")
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öt. tt
úvodné ustanovenia

2.1 Oprár,nen;i je investororn stavb), "Kanalizácia Vl,dran1, - \'el'ké Blahoro.. , ; :.:' .:j ako
,,Stavba"). ktorej vystavba sa uskutoönila na základ,: stalebného pololeni" -,-..irného

Okresnyrrr úradom Dtlnajská Streda. odborom starostlir osti o 2ivotné prostreC:: - :::slu§nf
orgán §tátnej vodnej správ,v. r, nasledo,n,tlotn rozsahu:

pre öast' D 1.2 Obec Vydrany - kanalizácia
r Roáodnutie: ö. OU-DS-OSZP-2014100020-008 OLL zo öa ]5.0].2014,

právoplatné dna 28.03 .20 1 4,
o predÍZené Rozhodnrttím ö, OU.DS-OSZP-20161001763-003 Sza zo dna 08.0].2016,

právoplatné dia 14.03.20 l 6,
o predlZené a menené (zmena stavebníka na ..Zdru2enie obcí kanaliz"cia \-r,drany -

Vel'ké Blahovo) Rozhodnutím ö. OU-DS-OSZP-201 8/0024.1G00_1 Sza zo dia
1,2.02.2018, právopIatnost' dna l 4.03.201 8,

. prediZené listom/odpoved oLr na Ziadost' o prediZenie termínu dokonöenia stavby
do 31.12.2021 ö. OIJ_DS-OSZP -2019 l0I937 1 -002 Sza zo dna 26.08.]01 9.

pre öast' Kanalizácia Vel'ké Blahovo
o Rozhodnutie: ö, OU-DS-OSZP-2014/005244-0l0 Seb zo dna 02.05,2014,

právoplatné dna t 7.0ó.20l 4.
. predÍZené a menené (zmena stavebníka na ,,Zdruienie obcí kanaliácia Vydrany -

Vel'ké Blahovo) Rozhodnutím ö. OU-DS-OSZP-2016/007709-0O{ Seb zo día
31.05.2016, právoplatné dna 26.07.2016,

o predlZené Rozhodnutím ö. OU-DS-OSZP-20l8/009-113-005 Seb zo dna 22.06.2018,
právoplatnost' dha 25 .07 .20 1 8,

. oprava chybného údaja v Rozhodnutí ö. OLT-DS-OSZP-2014 005]1J-010 Seb zo düa
02.05.2014listom pod ö. OU-DS-OSZP-2019"006] l ]-039 Szazo dna 26.08.2019,

. prediZené listom/odpoved ou na Ziadost' o predizenie termínu dokonöenia stavby
do31.12.2021 ö. OU-DS-OSZP-20191019371-00] Sza zo dna ]6.08.2019.

2.2. predmetná stavba zasiahne zafa\ené
v ods. 3.1. bod a ) a I; t Zrtrlur; ,

llchtl,.:1;i':: ., J :,. :]iziie §peciíikovarré

öt, ttt
predmet zmlur r

3.1 Povinní majú vlastnicke právo k nasledujúcim nehnuternostiam. rrachádzajúcich sa
v katasüiilnom území Malé Blahovo, obec Dunajská Streda_ okres Dunajská Streda vedenlich
Okresn1l,m úradom Dunajská Streda. katastrálnl,m odborom. nasledolne:

a) Povinny pod l) podl'a B 1 r p,,.i131. . .-::l,. t celku je r,1,Iuön;i,m vl
ozemkol

locha a nádvorie

I
il

o
a)
aI
üa

parc.ö. reg. KN c- l-v druh pozemku
n1
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zmluva o udadeníve.ného bremena
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) .l.

b) Povinny pod 2) podfa B 1 v podiele l/l-iny k celku je vliluönym vlastníkom
pozemku:

10l4

(d alej spolu len ako ,,ZataLené nehnutel'nosti").

V súlade s ustanovením § 151rr Oböianskeho zákonníka sa touto Zmluvou zriatuje
bezodplatne vecné bremeno ,,in rem" v prospech Oprávneného k ZataLeni,m
nehnuteínostiam §pecifikovanyclr v ods. 3.1, bod a) ab) tohto ölánku Zmlur,y v öasti
ZalaZenych nehnutel'ností v rozsahu podla Geometrického plánu ó.3512022 na zriadenie
vecného bremena na právo uloZenia inZinierskych sietí vo vyznaöenych dieloch
(kanalizaöného vedenia stavby ,Kanalizácia Vydrany Vel'ké Blahovo), vyhotovenlm
Peter Varga - GEODET zo día 17 .05 .2022 . a űradne overeného dna 26 .05 ,2022 pod ó ,

Gl-1272/2022, (d'alej len ako ,,Geoltretrick! plán"). Celkoq,1 záber jednotlivlich
Zaf a2eny ch nehrrutel'ností je podf a Geornetrického plárru nasledovny:
122 m2 vo vá'ahu k pozemku Povinného pod l) parcelné öislo C KN 10/3 (diel ö. 2);
77 m2 vo vzt'ahu k pozemku Povinného pod 1) parcelnó öíslo C KN 11/2 (diel ö. 5);
153 m2 vo vzf'ahu k pozemku Povirrného pod 2) parcelrré öíslo C KN 10/4 (die1 ö. 3);
252 m2 vo vzt'ahu k pozemku Povinného pod 2) parcelné öis1o C KN 10/4 (diel ó. 4)

Právu vecného bremena Oprávneného bude zodpovedat' povinnost' Povinrrfch strpiet'
na Zataienych nehnutelnostiach v rozsahu podia ods. 3,2:

a) zriadenie a uloZenie Stavby a vstup, prechod a prejazd pe§i, motoroqími
a nemotorovlimi dopravnymi prostriedkami, strojmi a mecl,anizmami za t}m úöelom
Oprávnenlím,

b) uZívanie, prevádzkovanie. údrZbu. opravy, rekon§trukcie, modernizácie a akékol'vek
iné stavebné úpravy Stavby a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd pe§i,
motorovymi a nemotoroqi,mi dopravnly'mi prostriedkami, strojmi a mechanizmami
za tym úöelom Oprávnenlm.

Oprávnenj, rradobúda zo zriadeného vecného brenrena tieto povinnosti:
a) pri uplatilovaní práva vstupu, prechodu a prejazdu pe§i, motoroqfmi
a nemotorov;ími dopravnly'mi prostriedkami, strojmi a mechanizmami Oprávnenj, nesmie
Ziadnym spósobom obmedzovat' Povinného v uplatiiovaní vlastn;l,ch práv na Zatalenych

§

a)
b)
c)
d)

J.J

tr

druh pozemkureg. KN v!mera/
c_ l,V 2ln

orná pödaC 418l 3012
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j,] Za d,odúania podmienok a povinností uvedenli,ch v zmluve Oprávnenli nadobúda
zo zriadenélro vecného bremena tieto práva:
a) ryuiívat' Zaí'aiené nehnutel'nosti na právo zriadenia, uloZenia, uZívania,
prevádzkovania, ídrLby, oprav1,, rekon§trukcie, modernizácie, odstránenie a akékoívek
iné úpravy Stavby v nevyhnutnorn rozsahu vyznaöenom v Geometrickom pláne,
b) vyuZívat' Zat'a\ené nehnuteLnosti na právo vstupu, prechodu a prejazdu pe§i,
motorovymi a nemotoroqi,mi dopravnymi prostriedkami, strojmi a mechanizmami
Oprávnenym v nevyhnutnom rozsahu a za podmienky" Ze v!,kon práv podl'a
pism. a) nie je Oprávnen;i objektívne schopn;í uskutoönit' z verejnej komunikácie alebo
in}ch pozemkov.

parc.ö,



nehnuternostiach, ani na nich vykonávat' ziadnu inú öinnost', ktorá nesúvisí s predmetom
tejto Zmluvy.

3.6 Oprávtreny vecné bremeno prijíma.

3.,7 Povinní beru na vedomie, 2e v súvislosti so zriadetrím Stavby vzniká podl'a § i9 zákona
ó. 44212002 Z.z. o verejnlch vodovodoch a verejnlch kanalizáciách a o zmene a doplnení
zíkona ö. 27 61200I Z.z. o regulácii v siefovlích odvetviach v zrrení neskor§ích predpisov
ochranné pásmo Stavby.

CI. ry
Cena predmetu Zmluvy a platobnó podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Povinní zriad ujú vecné bremená podl'a teito zmluvy
bezodplatne.

4.2 Zmluvné strany sa dolrodli. Ze uzatvorením tejto zrr.Iuvy budú vysporiaCan; ,, i;:,,,, nároky
Povirrnlích vyplfvajúcich zo zriadenta vecného brelnena podla tejto znl"_:,,.. 

".::l..l 
nie je

dotknutli nárok Povinnyclr na náhradu §kody. ak im vznikne po pDj::.- :_ :, znlluvy
poru§ením povinností Oprávneného pri r,íkone práv vypliva.júcich z i:i:,.::. ]::]]].,!la.

öt. v
Doruóovanie

5.1 . Zmluvné strany sa dohodli, Ze na doruöovanie akychkol'r,ek písomností sa budú r a ahovat'
ustanovenia § 45 aZ 50 zákona ö. 991196.1 Zb. Oböiansk;" súdny poriadok v plamom znení.

öt.l,t
Prár,a a povinnosti Zmlur-ních strán

6.I. Oprár,nenj sa zavázuje, Ze bez predchádzajúcej písomnej dohod_v s Porinnjrai nebude
na Zataienych nehnutel'nostiach. na ktoré sa vzt ahujú práva rlpljlajrre z vecného
bremena, budovaf Ziadne stavby okrem Stavby definovaaej v Zmluve. zr<."hotat' in:ím
spösobom do Zat'aienych nehnuteLností, vysádzat strom1,. krovinv alebo rl-rrké porasty,
ani akfmkol'vek in;y'm spösobom zasahovat'do celiswosti ostatních öa-stí Zaiazenfch
nehnutel'ností.

o.Z Oprávnen;í sa zavázuje uhradit' Povinnjm preukázate|nú §kodu L-r,-.ri irn r znikne
v prípade nedodrZania podmienok dohodnutfch v Zmluve.

ó.3. Oprávnen;í sa zavázuje zabezpeóit' v pdpade poru§enia @mienok dohodnut_l-ch v tejto
Zmluve na vlastrré náklady:
a) odstránenie dösledkov svojho neoprávneného konania resp. netích osób_ konajúcich
na zráklade pokynov Oprávneného,
b) v prípade po§kodenia ZataLenlch nehnutelnosti ich uvedie do póv.rfoe-htr srar-u, ak!
bol pred po§kodením, ak je to úóelné, inak zaplatí Porinnlm §lioúl kt-ni im tak;imto
po§kodením vznikla.

zmluva o rriadenívecného bremena 4/1
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6.4.

6.5

7.1

7.2

7.3

Vecné bremeno zriadené touto zmluvou ie spojené S vlastníctvom Zaí'azenich
nehnutel'ností a prechádzajú s vlastníctvom zat'aienych nehnutel'ností na kaZdého
nadobúdatel'a. Na vylúóenie pochybností, ak döjde k rozdeleniu zalúenych nehnutefností,
budú vecné bremená viaznut'na novovzniknutlch parcelách v rovnakom rozsahu, ako to
l,ypljva z tejto zmluvy vo vzt'alru k zaí'aZenym nehrrutelnostiam.

Oprávnen! tímto udeluje Povinnym a kaZdému z nich neodvolatel'n! súhlas
na bezodplatné napojenie sa (tj., pozemkov vo vlastníctve danóho Povinného, resp.

Stavieb na nich vybudovanych) na Stavbu spösobom. ktory bude vychádzat z technicklch
podmienok a moZností pripojenia sa na Stavbu.

öl. vtl
osobitné ustanovenia

Oprávnenlli nadobudne práva zodpovedajúce zriadenénru vecnému bremenu povolením
vkladu do katastra nehnutel'ností podl'a zákona ö. 162l|995 Z.z. o kaíasíi nehnutel'ností
a o zápise vlastníckych a inych práv k nehnutelnostiam (katastrálny zákon) v zneni
neskor§ich predpisov (d alej len ,,Katastrálny zákorr").

Návrh na povolenie vkladu tejto Zmluvy (d alej ,.Návrh na povolenie vkladu") do katastra
nehnutel'ností spolu s dokumentáciou a v§etkjrni prílohami, ktoré vyZadujú príslu§né
právne predpisy podá Oprávneni, v lehote najneskor§ie do dvadsiatich (20) dní odo dfia
podpísania Zmluvy Zmluvnymi stranami, pliöom Povir-rní tlimto vlslovne poverujú
Oprávneného na podanie Návrhu na povolenie vkladu, ako aj na prípadr-ró doplianie
Návrhu na povolenie vkladu, nahliadanie do spisu a podávanie informácií.

Zm|uvné strany sa dohodli, Ze v§etky správne poplatky súvisiace s povolením vkladu
vecného bremena do katastía nehnutel'nosti uhradí Oprávnen;y'.

V pdpade, ak Okresny úrad Dunajská Streda. katastrálny odbor z akychkol'vek dóvodov
zamietne Návrh na povolenie vkladu alebo konanie o Návrhu na povolenie vkladu
právoplatne zastaví alebo preru§í. sú Zmluvné strany povinné posk},tnúf si vzájomnú
súöinnost' a podniknút v§etky kroky potrebrré k tomu. aby bol Návrh na povolenie vkladu
opátovne podan! a povoleni, resp. aby sa v katastrálnom konaní öo najrfchlej§ie
pokraéovalo.

öl. vttt
záyereéné ustanovenia

Táto zmluva sa uzatváía na dobu trvania Stavby ajej platnost' konöí vydanim
právoplatného rozhodnutia alebo povolenia na jej odstránenie v súlade s prislu§nimi
ustanoveniami zákona ö. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebnj, zákon) v znení neskor§ích predpisov.

Zmluva nadobúda platnost' drionr jej podpisu oboma Zmluvn;imi stranami a úöinnost'
diom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Oböianskelro zákonnika v spojení
so zákonom é.21|12000 Z.z. o slobodrrom prístupe k inforrnáciránr a o zmene a doplnení

7.4.

8.1

8.]

- -Ja o zriadení vecného bíemena 5l7



niektorlich zákonov v znení neskor§ích predpisov (d'alej len ,,Zákon o slobode informácií'.)
v Centrálnom registri zmlúv. Vecno-právne úöinky povolenia vkladu nastanú diom
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia prislu§ného Okresného úradu, katastrálneho
odboru o povoieni vkladu vecného bremena do kaíastra nehnutel'nosti na zzíklade tejto
Zmllvy.

8.3 Zmllnné strany berú na vedomie a súöasne vyjadrujú súhlas so zverejnením tejto Zrnluvy
ijej prípadnlch dodatkov vplnom fozsahu v zmysle Oböianskeho zákonníka r spojení
so zákonom o slobode informácií.

8,4. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému brentetru k Zat'aZenlm nehnutel'nostiam je
potrebné vyhotovenie osobitnej znluvy ajej následny vklad do katastra nehnrjtel'ností.
Vecno-právne úröinky zániku pr,áva zodpovedaj úcelro vecnému bremenu nastanú diom
právoplatnosti rozhodnutia príslu§nej správy katastra o zárriku r,ecného brernena.

8.6. Yztahy Zmluvnlich strán za|oZené touto Zmluvou. ktoré Zrrrluva rislorne neupravuje, sa
riadia prislu§nlmi ustanoveniami Oböianskeho zákonníka a ostatn!ch platních právnych
predpisov Slovenskej republiky.

8.7. Akékol'vek zmeny tejto Znrluvy- je moZné \,},konaf v},lr,réne na základe písomnej dohody
Zmluvnlch strán lormou písonlnlch dodatkol, podpísanych oboma Zmluvní,mi stranami.

V prípade, Ze ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy bude súdom alebo príslu§nlm
§tátnym orgánom z akéhokol'vek dövodu prehlásené za neplatné. nedostatoöne uröité alebo
nevykonatel'né. zmluvné strany sa zavázljű odstránit' dodatkom tejto znrlul1, takúto
neplatnost'. nedostatoönú uröitost' alebo nevvkol]ate]'nost' tak]ím spösobom. aby bol
zmvsel tejto Znrlur r naplneni.

8.9. Neoddelitel'rrou súöast'or-l tejto zmluv1- je:

Príloha ö. 1 Úradnj v}pis z Valného zhromaZdenia ZdruZenla obci kanaliácia Vydrany
- Vel]ké Blahovo é. 912021 zo döa 25.08.20] l

Pdloha ö. 2 Geometrick! plán

8.10. Zmluva je vyhotovená v §iestich (6) rovnopisoch. z ktorych kaZdí, íftí náleZitosti
origináu, z toho dve (2) vyhotovenia sú uröené pre Okresnf ű-ad Dunajská Streda,
katastány odbor, po jedno (1) vyhotovenie pre Porirurj,ch a dte (2) rrhotor-enia pre
Opnívneného.

8.1l. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, Ze sú spósobilé k prárnlm úkonom_ 2e si Zmlulu
preöítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju dobrotofne_ bez nátlaku. váZne
a vlastnoruóne podpísali.

t

8
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8.5. V§etky nriklady spojené s vymazom vecnélro bremena z Katastra nehnutefností zriadeného
Zmluvou zná§a Oprávnen!.



öt. tx
salvátorská klauzula

9.1. Ak by mali byt' ustarovenia Zm|uvy o zriadení vecného bremena celkom alebo öiastoöne
neplatné, alebo stratia právoplatnost' neskör, nebudú tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
To isté platí, pokial' by v Zmluve v;l5li najavo medzery. Namiesto neplatného ustanovenia alebo
na vyplnenie medzery sa má stanovit' primeraná úprava, ktorá pokial' to bude mozné najviac
zodpovedá tomu, öo chcú strany. ktoré znrluvu uzatvárajit, pokiaf by pri vyhotovovani zmluvy
s tlmto bodom poöítali (uvaZovali).

9.2. Zmluvné strany sú povinné dúat' sa toho. óo plati podl'a ods. 9.1 Zmluvy pri formálnej
zmene doslovného textu (znerria) Zmluvy o zriadení vecného bremena v príslu§nej forme.

v .,"J/ l r- 6 L... i. lan^ lt 4-/at" lo Vydranoch. düa fr sfa,zz

Povinnj pod 1) ravn€ny:

lng. Ladislav Káinrán bcí kanalizáciae

y Vel'ké Blahovoy
slav Balódi

!_u..r. /. 5.t_tt4 ...,., an^

Povinn! pod 2)

1B, 8, Zazz

h tkayová Jankovichová

kanalizácia

onie

Velkö

: :- :i?nlvecného brenlena 7h
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Zdrlúenie obcí kanalizácia Vydrany - Vel'ké Blahovo

,Vydrany 71,930 1ó Vydrany
ICO: 50116011, DIC: 2120181030

Ö..p. : ZOK-002 l 202l -01 2 vo Vydranoch, dna 26.08.2021

uznesenie
valného zhromazdenia

Zdruüenia obcí kanalizácia Vydrany - Vel'ké Blahovo
é.912021, zo düa 25.8.2021

Y a|né zhromaúdenie zdruáenia obcí kanalizácia Vydrany - Vel'ké Blahovo

v súvislosti s rlístavbou líniovej vodnej stavby .,Kanalizácia Vydrany - Vel'kó Blahovo"
(d'alej aj ako ,,Stavba") a síce za úöelom zabezpeöenia podkladov potrebnlícli k vydaniu
uZívacieho povolenia stavby:

A. berie na vedomie
návrh na udelenie mandátu predsedovi ZdruLenia na uzatvorenie Zmlűv o zriadeni
vecného bremena podl'a § 151n anasl, zákona é. 4011964 Zb. Oböiansky zákonnik
v platnom zneni, k v§etkym zat'aíenj,m nehnutefnostiam nachádza|úcich sa
v k.ú. Vydrany, v k.ú. Vel'ké Blahovo, v k.ú. Malé. Blahovo, v k.ú. Dunajsá Streda
,,in rem" v zmysle Geometrickych plánov vypracovanych na zriadenie vecného bremena
na právo uloZenia inZinierskych sietí, (kanalizaöného vedenia stavby ,,Kanalizácia
Vydrany - VeLké Blahovo), s vlastníkni Stavbou dotknutlfch nehnutel'ností - povinní
z vecného bremena, v prospech ZdruZenia obcí kanalizácia Vydlany - Vel'ké Blahovo"
- oprávneny z vecnjch bremien.

a

B. schval'uje

I. udelenie mandátu predsedovi Zdruietia na uzatvorenie Zmlúv o zriadení vecného
bremena podl'a § i5ln a nas]. zákona ö. 4011961 Zb, Oböiansky zákonník v platnom
znení, k v§etk;l,m zat'aZenlm ne}urutel'nostiam nachádzajúcich sa
v k.ú. Vydrany, v k.ú. Velké Blahovo, v k.ú. Malé. Blahovo, v k.ú. Dunajsá Streda
,,in rem" v zmysle Geometrick;,;,ch plánov vypracovanych na zriadenie vecného
bremena na právo uloZenia inZinierskych sieti, (kanalizaöného vedenia stavby
,,Kanalizácia Vydrany - Vel'ké Blahovo). s vlastníkmi Stavbou dotknuqich
nehnutel'ností - povinní z vecného bremena, v prospech Zdruíenia obci kanalizácia
Vydrany * Vel'ké Blahovo" - oprávneny z vecného bremena.

1) povinnost' Povirrrrého v prospech Oprávneného strpiet' na Zat'aíenych
nehnutel]nostiach:
a) zriadenie a uloZenie Stavby a vstup, prechod a prejazd pe§i, motorovly'mi

a nemotorovlmi dopravn;í,mi prostriedkarrri. strojmi a mechanizmami za í,!m
úöelom Oprávnenjm,

I[. Rozsah vecného bremena:



b) uZívanie, prevádzkoyanie. údrZbu, opravy, rekon§trukcie, modemizácie a
akékol'vek iné stavebné úpravy Stavby a jej odstránenie a vstup, prechod
a prejazd pe§i. motorovjmi a nemotorovjmi dópravnlmi prostriedkami, strojmi
a mechanizmami za t},m úöelom Oprávrrenllm.

III. Doba trvania vecného bremena

na dobu trvania Stavby a jej platnost' konöí. v_vdaním právoplatného rozhodnutia alebo
povolenia na jej odstránenie v súlade s príslu§nlimi ustanoveniami zíkona ö. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebny zákon) v znení neskor§ích predpisov.

IV. Odplata za zriadenie vecného bremena
bezodplatne

Na tomto uznesení Valné zhromafu]enic ZdruLenia obcí Vydrany - Vel'ké
Blahovo rozhodlo trojpátinovou váö§inou v§etkfch ólenov zdruáenia.

valné zhromaidenie zdruáenia obcí kanalizácia vyclrany - vel'ké Blahovo má 18 élenov.
Na Valnom zhromafuIení bolo prítontnlclt 13 öIenov.
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