
ZMLUVA o ZRIADENi VECNEHO BI{EMENA í.0(lll2022lzoK-vy
uza|\,orenir podla ttstanoveni § 1 5 1 n a nasi. zálrona ö. 40l l964 Zb. Oböiansky zákorrník v znení

neskor§ích pledpisor, (,falej lcn ."Oböiansky zákonník")

öt. t
Zmluvné strany

1,' I'olinny z vecnóho bremena:

Otlec Yydrany
Sídlo: Námestie Svátého §teiana 71,930 16 Vydrany
tÖO: 00228788
v zastúpení Mgr. Ladislavom Balódim, starostonr obce

id'alej len ako ,,Povinnf")

1,] Oprávneny z vecného bremena

obchodné meno
Sídlo:
právna fotma:
Zastúpenli,:
Registrácia:

IÖO

ZdruLenie obcí kanalizácia Vvdrany - Vel'ké Blahovo
Vydrany 71, 930 1 6 V"vdrany
zdru2enie obcí
Mgr. Ladislav Balódi. predseda zdruZenia
register zdruZenia obcí l,edeného Okresnim úradont
'l rnava. reg.ö. YYSlZ0-3712016
50116011

(d'alcj lcn akcr ,,C)právnenj" )

(Povinn! a Oprávnerr;i, spolu d'aiej len,,Zmluvné strany" alebo jedrrotliro ako,,Zmluvná
strana")

sa dohodli na uzatl,oreni tejto zmluvy o zriadeni vecného bremena
(d'alej len,,Zmluva"),

öt. tr
úvodnó ustanovenia

()právnenli .je investorom stavby "Kanalizácia Vydrany - Vel'ké l]lahovo" (d'alej len
ako ,,Stavba"), ktorej v;istavba sa uskutoönila na základe stavebt-tého pclvolenia vydanélro
Okresnynr úrradom Dunajská Streda. odboronr starostlivosti o Zivotné prostredie - príslu§ny
orgán §tátnej vodnej správ1,, r, lrzLsledovnom rozsahu:

pre óast' D 1.2 Obec Vydrany - karralizácia
o Rozhodnutie: ó. Ot.I-DS-OSZP-201.1,/(]0020-008 OI-L zo düa 25.02.20l4,

právoplatné dna 28.03.20 l 4"
. predÍZené Rozhodnutínr tr. C)[l - L)S-OSZIJ-2U ] ói 00 i 763-003 Sza zo dna 08,02.2016.

právoplatné dna 14.03.20 i ó"

. prediZené amenené (zmena slavebníka na ,.ZdruZerrie obcí kanalizácia Vydrany -
Vel'ké tslahovo) Rozhodnutinr ü. OU-DS-OSZP-20181002446-003 Sza zo dia
12.02.2018. právoplatnost' diia 14.03.201 8,

].1

7l1Jm|!Va o zriadeníV€cného bremena



prediZené listom/odpoveci'ou na Ziadosi tr prediZenie terrnínu dokonöenia stavby

2.)

do 3 | .12.2O2l ó. OU-DS-OSZP-20 l 9i0 1 937 l -0 02 Sza zo düa 26.08.20 1 9,

pre öast' Kanalizácia Velnké Blahovo
. Rozhodnutie: ö. OU-DS-OSZP-20i 4/005244-010 Seb zo dna 02.05.20l4,

právoplatrré dna l7 .06.2014.
. predíiené a menené (zmena stavebníka na ..ZdruZenie obcí kanalizácia Vydrany -

Vel'ké Blahovo) Rozhodnutim ö. O[J-DS-OSZP-20I61007709,004 Seb zo dia
3 1,05.2016. právoplatné dha26.07.2016,

. pledÍZené Rozhodnutím ö. OU-DS-OSZP-20l8/009413-005 Seb zo dna 22.06.2018.
právoplatnost' düa 25.07.20 1 8,

. oprava chybného údaja v Rozhodrrutí ó. OU-DS-OSZP-20141005244-010 Seb zo düa
02.05.20 1 4 listom pod ö. OU-DS-OSZP -20 1 9 l 006212,039 Sza zo dna 26.08.20 1 9,

. predÍZené listom/odpoved ou na Ziadost' o predÍZenie termínu dokonóenia stavby
do 3 l . 1 2.202 1 ö. OU -DS-OSZP -20 19 l 0 1 931 1,002 Sza zo dúa 26.08.20 1 9,

Precimetná Stavba zasiahne Zataiené nehnutel'nosti. ktoré sú bliZ§ie §pecifikovane
v ods. 3.1 Zmluvv.

öl ut
Prcdmet zrnluvy

3.1 Povinn1!, má vlastnícke právo k nasledujúcin nehnute] nostiam. nachádzajúcich sa
v katastrálnom územi Vydrany, obec Vydrany, okres Dunaj ská Streda vedenlfch Okresnym
úrraclotn Dunaiská Streda. katastrálnln odborom nasledovne:

parc.c. reg. KN ö. LV
v!mera/

1-}-l druh pozemkrr
spoluvl.
podiel

|96ll
8l0/5

C 76 495 1l1

C 460 1759 ostatná plocha 1l1

I ]/ _ C ó08 1042 zastavaná plocha a rrádvorie llI
3912 C 608 zastavaná plocha a nádvorie IlI
100i 2 C 6t)8 "18 záhr ada l/1

2l9i1
123l14
123135

42411

C 608

C ó08
:]655 zastal,aná plocha a nádvorie 1/l

2849 zastavaná plocha a nádvorie 1l1
C] 608 690 1l1
C óOE 3037 zastavaná plocha a nádvorie ll)

449l2 C 608 /t,ő zastavatrá plocha a nádvorie 1l1
C 608 l0lJ0 zaslal,aná pltlcha a nádvorie 1l1

537,|6 C
537/8 (]

5,I4ll0 C

608 j94 zastavaná plocha a nádvorie lll
608 l65 Zastavaná plocha a nádvorie 1l1
608 zasiavaná plocha a nádvorie 1l1

602,/9

602l32
C 608 2l2 orr-rá póda 1l1

1 512 zastal,aná plocha a nádvorie 1l1
C 1256 zastavaná plocha a náCvorie

tlstatná plocha
1l1

6021163 c] 608 489 7l1
789l4 C 608 170 zastavatrá plocha a nádvorie 1l1
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záhrada

37a

z,áhrada

450i 1

C 60lt

602160 608
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§

1i11417 a a nádvorie--28658T 
zastavarrá plochE112

IllE l41,7149
1,ll1oclra a nádvoriezastavanáE l4l7 4531532
Il1oStatná plocha1417 ]51l]534
1/18705 zastayaná locha a nádvorieE 1417533/ 1

1 985 zastavaná locha a nádvorieE 1417566l1
Il1zastavaná locha a nádvorie(:] 1117575l1
1l156 zastavaná loclra a nádvorieC |417515l35
1/lolrrá pöda1417 342602l4 C
1lII1l7 6l9 orná pödaC602l12
1ll753 zastavaná locha a nádr,orieE 1417648/1
1l1zastavaná plocha a nádvorie1117 7939663
ll11417 1423811
1lrörna ödaC 14l7 72770l25
1il] orná pödaC l41777al109
ll1zaslavaná plocha a nádvorie597I41,78i2 H

1,1lzastalaná plocha a nádvorieE 1117813
l/l1860 ostatná ploclra602157 C
1l129 ZaStavar]á locha a nádvorieC
1l15.1 orná pödaC l94B602/),16
l/tzastavaná plocha a t-rádvorieC 2392 5 t982120
1/1zastavaná plocha a rrádvorieC 2392 22692321
Il12392 l9l1 oStatná plocha2322 C
1l12] 15 153 zastavaná plocha a nádvorie60214,7 C
1ll629 590 omá pöda602l51 C
l /1629 706 orná pödaC
1/lorná pöda802 E 629

789/6 608 170 Zaslavaná locha a nádvorie 1l1

L

|37

(d'alej spolu len ako o,Zat'aíené nehnutcl'nosti").

V súlade s ustanovením § 15ln Oböianskeho zákonníka sa touto Zmluvou zriad'uj e

bezodplatne vecné bremeno ,.in rem" v prospech Oprávneneho k Za(aLenym
nehnuteinostiam §pecifikovanlch v ods. 3.1 tohto ölánku Zrnluvy v zmysle
Geometrického plánu ö. 26-112021 na zriadenie vecného bremena na právo uloZenia
inZinierskych sietí, (kanalizaöného vedenia stavby ,.Kanalizácia Vydrany - VeLké
Blahovo). vyhotovenlí,m Peter Varga ^ Geodet zo dna 16.12,202l, a úradne ol,ereného dia
22.12.2021 pod ö. G l -3332/2021 .

(d'alej aj ako ,,Geometrick! plán").

Právu vecného bremena Oprávneného bude zodpovedat' povirurosf Povinriého strpiet'
na Zal' aí.e ni ch nehnute l'no sti ac h :

a) zriadenie a uloZenie Stavby a vstup. prechod a prejazd pe§i, motorovymi
a ndmotorovymi dopravnymi prostriedkami. strojmi a nechanizmami za t]í,m úöelom
Oprávnenym.

b) uZívanie, prbvádzkovanie. údrZbu. opravy, rekon§trukcie. modemizácie a akékol'vek
iné stavebné úpravy Stavby a je.j odstránenie a vstup, prechod a prejazd pe§i.

3.)

J.J
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l

motorovimi a nemotorovimi dopravnymi prostriedkami, strojmi a mechanizmaJli za

tfm úöelom Oprávnenlim.

Za dodrlania podmienok a povinností uvedenlch v zmluve Oprávrreny nadobúda

zo zriadeného vecného bremena tieto pfáva:
a) vyuZívat' Zat'aLené nehnutel'nosti na právo zriadenia, uloZenia, lLívania,
prevádzkovania. údrzby, opravy, rekon§trukcie. modernizácie, odstránenia a akékol'vek

iné úpravy Stavby v nevyhnutnom rozsahu vyznaöenom v Geometrickom pláne,

b) vyuZír,at' ZataZené nehnutel'nosti na právo vstupu. prechodu a prejazdu pe§i-

motorovlmi a nemotorovymi dopravnymi prostriedkami, stroj mi a mechanizmami
Oprávnen;im v nevyhnutnom rozsahu.

Oprávnenli na<iobúda zo zriadeného vecného bremena tieto povinnosti:
a) pri uplatiovaní práva vstupu, prechodu a prejazdu pe§i, nTotoror,"jmi

a nemotorovymi dopravnymi prostriedkami, strojnri a mechanizmami oprávnen1,, nesmie

ziadnym spösobom obnredzovat' povinrrélro v upiatiovani vlastnli-ch práv na z,at'aíenych
nehnutel'nostiach. ani na nich vykonávat' Ziadnu inú öirurost', ktorá nesúr,isí s predmetom

tejto Zmluv,v,

3.6 Oprávnenv vecné bremeno plijíma.

3.7 Povirrrry berie na vedomie. Ze v súr,islosti so zriadením Stavby vzniká podfa § 19 zákona
ó. 44212002 Z.z, o velejnliclr vodovodoch a verejnlich kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona ö. 27612001 Z.z. o regulácii v siet'ov;fch odvetviach v znení neskor§ích predpisov
ochranné pásmo Stavby.

3.4

3.5

4.1

4.2

L

Cl. Iv
Cena predmetu Zmlury a platotlné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli. Ze Povinnly' zriad uje vecné bremená podfa tejto zmluvy
bezodplatne.
Zmlrrvné strany sa dohodli. Ze uzatvorením tejto zmluvy budú vysporiadané v§elky nároky
Povinného vypl;ívajúce zo zriadenia vecného bremena podl'a tejto zmluvy. Tlimto nie je
dotknut;í nárok Povinného na náhradu §kody, ak n-tu vznikne po podpise tejto zmluvy
poru§ením povinností Oprávneného pri vykone práv vyplli,r,ajírcich z vecného brenrena.

öl. v
I)oruöovanie

Znrlul,né strany sa dohodli. 2e na doruöovanie akly'chkol'vek písomnoslí sa budír vzt'ahovat'
ustanovenia § 45 aZ 50 zákona ö. 9()l|963 Zb. Oböiansky súdny poriadok v platnom znení.

ót. vt
Práva a povinnosti Zmluvnjch strán

Oprávneny sa zavázuje, Ze bez predchádzaiúcej písomrrej dohody s Povinn;im nebude

na Zal'aZenich nehnutel'nostiach. na ktoré sa vzt"ahujú práva vyplyvajúoe z vecného

5,1.

6.1

zmluva o zriadenívecného bíemena
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6.2.

6.3.

bremena. budovat' Ziadne stavby okrerrr Stavby defirrovanej v Zmluve, zasahovaf inlm
spösobom do Zataíenych nehnutel'ností. vysádzat stromy, kroviny alebo vysoké porasty,
ani akymkofvek inym spösobom zasahovat'do celistvosti ostatnych öasti Zat'aZerrfch
nehnutel'ností.

Oprávneny sa zavázuje uhradil Povinnému preukázatel'nú §kodu. ktorá mu vznikne
v prípade nedodrZania podmienok dohodrrrrtlch v Zrrrluve.

Oprávnenli sa zavázuje zabezpeöií' v prípade poru§enia podmienok dohodnutlich v tejto
Zmluve na i,lastné náklad!,:
a) odstránenie dösledkov svojho neoprávrreného konania resp. tretích osöb. konajúcich
na základe pokynov Oprávneného.
b) v pripade po§kodenia Zat'aLenych nehnutel'nosti ich uvedie do pövodného stavu, ak!
bol pred po§kodením" ak je to iröelné. inak zaplatí Povinnému §kodu, ktorá mu tak]ímto
po§kodením vznikla.

Vecné bremeno zriadené 1,outo zmluvou je spojené s vlastníctvom zal'aLenych
nehnutel'ností a prechádzajú s vlastníctvom zat'aZeni,ch nehnutelností na kaZdého
nadobirdateLa. Na v_vlúöenie pochybrlostí. ak döjde k rozdeleniu zafaíenych nehnutefnosti.
budú vecné bremerrá viaznuf na novovzniknutych parcelách v rovnakom rozsahu. ako to
vyplyva z tejto zmluvy vo vzfahu k zat'aZenym nehnutel'nostiam.

Cl. vll
c)sobitné rrstanovenia

Oprár,nenli nadobudrre práva zodpovedajirce ztiadenému vecnému bremenu povolením
vkladu do katastra nehnutel'ností podl'a zákona ö. 162l1995 Z.z. o katastri nehnutefností
a o zápise vlastníckych a inych práv k nehnutel'r-rostiam (katastrálny zákon) v zneni
neskor§ích predpisov (d'alej len ..Katastrálny zriú<on").

Návrh na povolenie vkladu tej1o Zmluvy (d'alej ..Nár.,rh na povolenie vkladu") do katastra
nehnutel'ností spolu s dokumentáciou a v§etk;imi prílohami, ktoré vyZadujú príslu§né
plávne predpisy podá Oprávnen;i, v lehote najneskor§ie do dvadsiatich (20) dtii odo dia
podpísania Zmluvy Zmluvnlnri stranami. priöom Povinny tymto vyslovne poveruje
Oprávneného na podanie Návrlru na povolerrie vkladu, ako aj na prípadné doplianie
Návrlru na povolenie vkladu, nalrliadanie do spisu a podávanie informácií.
Zmluvné strany sa dohodli. Ze v§etky správne poplatky súvisiace s povolením vkladu
vecného bremena do katastra nehnutel'ností ulrradí Oprávnenli.

V prípade, ak Okresn;f úrad Dunajská Streda. katastrálny odbor z aklichkol'vek dövodov
zamietne Návrh na povolenie r"kladu alebo konanie o Návrlru na povolenie vkladu
právoplatne zastaví alebo prerrr§í. sú Zmluvné strany povirrné posk_vtnút'si vzájomrrú
súöinnost' a podniknút' v§etk,v kroky potrebné k ton-ru, aby bol Návrh na povolenie vkladu
opátovne podan;l, a povoleny. resp. aby sa v katastrálnom konaní öo najr;ichlej§ie
Pokraöovalo' 

öl. vrrr
' závereéné ustanovenia

Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania Stavby a jej platnost'konöí:
a) vydanim prár,oplatnélro rozhodnutia alebo povolenia na jej oclstránenie v súlade

6.4

7.2

].3

7.4

7.I

8,1
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s príslu§nymi ustanoveniami zákona ö. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebn! zákon) v znení neskol§ích predpisov,

8.2 Zmluva nadobúda platnost' dnom .|e.i podpisu oboma Zmluvnyni stranami a úöinnost'
diom nasledujúcim po dni jej zl,erejnenia v zmysle Oböianskeho zákonníka v spojení so
zákonom ó. 2I1l2O00 Z.z, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplneni
niektorych zákonov v znení neskor§ich predpisov (d alej len,,Zákon o slobode informácií.';
na webovom sídle obidvoch Zmluvnlfch striin. Vecno-právne úöinky povolenia vkladu
nastanú dfiom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia pdslu§ného Okresného úradu.
katastrálneho odboru o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnutefností na
základe tejto Zmllvy.

8-:]. Zmluvné strany berú na vedomie a súöasne vl,jadrujú súhlas so zverejnením tejto Zmluvy
ijej prípadn;ich dodatkov v plnom rozsahu v zmysle Oböianskeho zákonníka v spojení so
zákonom o slobode informácií.

8.rl. Podpis oprávneného zástupcu Povinného v pripade vzniku vecného bremena a podpis
oprávneného zástupcu Oprávneného v prípade zániku vecného bremena na Zmluve musia
by'úradne osvedöené v zmysle § 42 ods. (3) Katastrálneho zákona,

tt.5 K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k Zat'aienym nehnutel'nostiam je
potrebné vyhotovenie osobitnej zmluvy ajej následnli.vklad do katastra nehnutel'nosti.
Vecno-právne úöinky zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nastanú dúom
právoplatnosti rozhodnutia príslu§nej správy katastra o zániku vecného bremena.

V§etky náklady spojené s návrhom na vklad Zmluly o zániku práva zo<1povedajúceho
veonému bremenu do katastra nehnutel'ností zná§a povinnú_

8,6

8.7 Vzt'ahy Zmluvnlfch strán zaloiené touto Zmluvou, ktoré Zmluva vfslovne neupravuje, sa
riadia prislu§nlfmi ustanovenianri Oböianskeho zákorrníka a ostatnl/ch plaür;fch právnych
predpisov Slovenskej republiky.

8.8 Akékol'vek zmeny tejto Zmluvy je moZné vykonaf vliluóne na základe písomnej dohody
Zmluvnli,ch strán formou písomnych dodatkov podpísan;ich oboma Zmluvn;i,mi stranami.

V pripade. ze ktorékol'Vek ustanovenie tejto Zmluvy bude súdom alebo prislu§njm
§tátnynr orgánom z akélrokolvek dövodu prehlásené za neplatné. nedostatoöne uröité alebo
nevykonatel'né, zmluvné strany sa zav'izujú odstránit' dodatkom tejto zmluvy takúto
neplatnost', nedostatoönú uröitosf alebo nevykonatel'nost' takym spösobom, aby bol
zmysel tejto Zmlur y naplneny.

8.9

lJ. l 0, Neoddelitel'nou súöast'ou tejto zmluvy.je:

Príloha ö. 1

Priloha ó, 2
Uradn;í v;ipis z {Jznesenia OcZ Obce Vydrany ö. 581 zo dáa 14.02.2022
Uradn;í vlipis z Uznesenia Valného zhrornaZdenia ZdruZenia obcí
kanalizácia Vydrany, Vel'ké Blahovo ó.912021 zo dira 25,08.2021

E.1 ] Zmlu.,a je vyhotovená v 5 (slovom: piatich) ro,nopisoch rovnakej právnej sily. z ktorly'ch
Povinn} obdrZí jeden (1) rovnopis. oprávnenli obdrZí dva (2) rovnopis a dva (2) rovnopisy
budú pouzité pre úöely povolenia r,kladu vecného bremena <lo katasira nehnutel;ností.

zmiuva o 2riadení ve.né ho bremena 6/7
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8, 12 zmluvné strany zhodne vyhtasujú. ze sir spósobilé k právnym úkonom, ze si zmluvu
preöítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju dobrovol'ne. bez nátlaku. vázne
a vlastnoruöne podpísali.

öt. Ix
salvatorická klauzula

9,1. Ak bY mali bY'ustanovenia Zmluvy o zriadeni vecného bremena celkom alebo öiastoöne
nePlatné, alebo stratia právoplatnost' neskör. nebudú tlm dotkrruté ostatné ustanovenia Zmluvy.
To istó PlatÍ, Pokial' by v Zmluve vy§li najavo medzery. Namiesto neplatného ustanovenia alebo
na vyplnenie medzery sa má stanovit' primeraná úprava, ktorá pokial to bude mozné najviac
zodpovedá tomll, öo chcú strany, ktoré zmluvu uzatvfuajű, pokial'by pri vyhotovovani zmllvy
s ti lnto bodom poöítali (uvaZovali).

9,2. Zmluvné strany sú povinné drZat' sa toho, óo plati podl'a ods. 9.1 Zmluvy pri formálnej
zmene doslovného textu (znenia) zmluvy o zrladení vecného bremena v prislu§nej forme,

Vo Vydranoch. dia .l €.O^. X-c2L vo Vydranoch. dria .
46.0A. )rLA-

Opráv eny:

c dran y bci la
Ladisla aló Vefké o

starosta ob . Ladislav Bal
predseda

kanalizácia

enle

4
Z

oó.

Povinnli:

§

ü
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Obec Vydrany
Námestie svátého §tefana 7l

930 1ó Vydrany
r,o \rl,dranoch. dia 15.02.2022

Úradnj. v;.ípis z uznesenia
Obecného zastupitel'stva obce Vydrany

ö. 581 zo dÁa U.a2"2022

v_súvislosti s q/stavbou líniovej vodnej stavby. ..Kanalizácia Vydrany - Vel'ké Blahovo.'
{{itej.a] ako ,,Stavba") asíce. za úöeionr zaúezpeöenia podkladov potrebn;fch t uyauniuu;ívacieho povolenia stavby, návrh zmiut.v o zriadeni vecného trremenaé. 00l12022/ZOK-VY. z titulu zabr.7l1r-a L-n ia ine]to piára k StarboLl dotknutl.ch por",rr[nn1.
medzi znll rivn,v'nri slrananti :

Obecné za§tupitel'sfvo vo Vydranoch

A. berie na vedomie

Povinny z vecného bremena:

Oprávneny z vecného bremena

obchodné meno
Sídlo:
právna forma:
Zastúpen!:
Registrácia:

tÖo:
DIÖ:

B. schval'uje

Obec Vydrany
Sídlo:

Obec Vydrany
Sídlo: Námestie Svátého §tefana 7l,930 16 Vvdranr.Iöo: 00228788
v za§túpeni Mgr. Ladislavom Batódim, §taro§tom obc€

L Uzatvorenie Zuluvy o zriatleni recného lrremena i. 0mna22/ZOK-\'Y podl'austanovení § l51n anasl. zákona ó. 4al.,61 Zb. oböiansky. zakonnik- v'znenineskor§ích predpisov (dalej len ,,oböiansk;,, zákonník..) medzi zmluvnlmi stranami;

Povinnf z vecnéhq bremena:

Zdruienie obcí kanalizácia Vydrany * Vel'ké Blahovo
Vydrany 71. 930 16 Vydrany
zdruzenie obcí
Mgr. Ladislav Balódi. predseda zdtulenia
register zdIuzenia obci vedeného Okresn.ím úradom
fmar a. reg. é. VVS/Z0-37/2O|6
50116011
2 1 201 81 030

Námestie Svátého Stefana 7|,930 16Vydrany
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IÖO: 00228788
v zastúpeni Mgr. Ladislavom Balódim, starostom obce

C)právnenj, z vccného bremena

obchodné Ineno
Sidlo:
právna forma:
Zastúpen1,::

Registrácia:

Zdtuüenie obcí kanalizácia Vydrany - Vel'ké Blahovo
Vydrany 71,930 16 Vydrany,
zdruZenie obci
Mgr. Ladislav Balódi. predseda zdruZenia
register zdruzenia obcí r,edeného okresnl7m úradom
Tmar.a, reg. ö. V\/S|ZO-3712016
501i601i
21201 8l 030

íÖO:
DlÖ:

II. Pre dmet zmlury

!) Zriadenie bezodplatného vecného bremena ..in rem" v prospech Oprávneného
k nehnuletnostiam vo vjluónom vlastníctla Obce Vydrany:

a) nachádzajúce sa v katastrálnom úzerní Vi,dran1.. obec Vydrany. okres Dunajská Streda
vedené Okresnlm úradonr Dunajská Streda. katastrálnym odborom nasledovne:

t3,12

39i2
100/2

219l1

450i ]

53,7l6

_§37i8

602ll63
789i4
789i6

parc.ö. reg. KN ö. LV
v!mera,i

druh pozemku
spoltrvl.
podiel

196lI ,76
+9) zábrada Il1

81 0/5 C 16iJ 1759 ostatná piocha 1i1
C 60tl 1042i zastavaná plocha a nádvorie 1l1
C 61]8 370 zastalaná plocha a nádvorie l/l
C zálrrada ll1
C I OOS i ,,leSS j zastar,aná plocha a nádvorie 1/1

423/14 60ft 28]9 zastavaná plocha a nádvorie 1l1
423135 608 690 zálrrada l/1
421l1 C 608 JUJ / zasial,aná plocha a nádr-orie 1l1
449l2 C 608 768 zastavaná plocha a nádvorie 1l1

C 608 i 1080 zastavaná plocha a nádvorie 1/l
C 608 391 zastavaná plocha a nádvorie 1l1
C 608 165 zastavaná plocha a nádvorie l/l

574i10 C ]684 zasíavaná ploclra a nádvorie 1l1
c ó08 2|2. omá pöda 1l1

602l32 C 15l2 zastavaná plocha a nádvorie 1/l
6a2/60 C 1256 zastavaná plocha a nádvorie 1l1

C 608 489 ostatná plocha 1/l
C 608 170 zastayaná plocha a nádvorie 1l1
C 608 zastar,aná plocha a nádvorie 1ll
F 1417 28658 zastavaná plocha a nádvorie 1,11+l-
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E 1417 353 zastavaná locha a nádr,orie 1l1
532

6a2/4
602112

648l1

81l
770l25

v zmvsle Geometrického plánu ó.26-11202i na zriadenie ,,,ecného bremena na právo uloZenia
inZinierskyclr sietí. (kanalizaöného vedenia stavb), .,Kanalizácia Vydrany - Velké Blahovo).
v.vhotovenlim Peter Varga - Geode1 zo dira 16.12.20?1. a úradne overeného dín 22.12.2021
pod ö. G1-3332/2021.

(d'alej aj ako ..Zaiaiené nehnutelnosti).

III.Rozsah vecného bremena:

l) povinnost' Povinného v prospech Oprávrrerrého strpiet' na Zalaierrych
nehnutel'nostiach:
a) zriadenie a uloZenie Stavby a vstup. prechod a prejazd pe§i. motoroviimi

a nemotorovjmi dopravn;,írni prostriedkami. strojmi a mechanizfiami za t"v111

úöelom Oprávnen( rlr.

b) uZívanie, prevádzkovanie. údrZbu. opravy. rekon§trukcie. modemizácie a
akékol'vek iné stavebrré úpravy Stavby a jej odstránenie a vstup. prechod
a ptejaz,d pe§i. mototor,,fmi a nemotorovfni dopravními prostriedkami. strojmi
a mechanizmami za tl,m úöelom Oprár,nenym.

E 14l7 zastavaná plocha a nádvotie 1l1
53.{ E 1417 25l ostatná plocha 1l1

533/1 E l417 8705 zastavaná plocha a nádvorie 1/1

56611 E 1117 198,; zastavaná plocha a nádvorie 1l1
575/4 C l417 zastar,aná plocha a nádvorie 1l1

575135 1417 56 zastavaná ploclra a nádvorie 1/1

C 1417 3"+2 orná póda 1i1

C l11 7 619 omá pöda Il1
E 1417 753 zastavaná plocha a nádvorie 1l1

663 E 1417 7939 zastavaná ploclra a nádvorie ll1
E 1417 lll1.123 | zastavaná plocha a nádvorie
C 72 orná pöda 1l1

770ll09 C _§l orná póda1417 
1

ll1
ol,) E 1117 597 : zastavaná plocha a nádvorie 1l1
813 E 14l7 7771 zastavaná plocha a nádvorie 1ll

C 1860 j 211 \ ostatná plocha I lI

6021174 C 1948 ] 29i zastavaná plocha a nádvorie l/l
602/216 C 1948 54 orná pöda 1l1

C 2392 ] 5198 zastar,aná plocha a nádvorie 1l1

2321 C ?39? 1269 zastavaná plocha a nádvorie 1/1

2322 C 2391 19l i ostatná plocha 1l1
602.117 C 27l5 zastavaná plocha a nádvorie 1l1
6a2l51 C 590 orná pöda li1
602149 C 629 706 orná pöda 1il

80] E 137| orná pöda 1/1
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IY. Doba trvania vecného bremena
na dobu trvania Stavb_v a jej platnosf konöí, v,vdaním právoplatného rozhodnutia alebo
porolenia rra jej odstránenie v súlade s príslu§nymi ustanoveniami zákona é, 5011976 Zb.
o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebn;i zákon) v znení neskor§ích predpisov,

\,-. Odplata za zriadenie vecného bremena
rezodplatne

\a tomto uzneseni Obecné zastupitel'stvo Obce Vydrany rozhodlo 2/3 váö§inou
r ietkí ch poslancov.

Obecnó zastupitel'stvo Obce Vl,drany má 9 poslancov. Na zasadnutí OcZ bolo
pdtomnjch 6 poslancov,

HIasovanie

Proti:
zdrZalo sa hlasovania:

i\4gr adislav Balódi
starosta obce
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Zdruí.enie obcí kanalizácia Vydrany - Vel'ké Blahovo

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

C,p, : ZOK-002/202I -012 vo V.vdranoch, dna 26.08.202l

uznesenie
valného zhromaídenia

Zdruíenia obcí kanalizácia Vydrany - Veloké Blahovo
ó. 9 l2a21 zo día 25.8.2021

\ .. ln e zh ro maídenie zdruienia obcí kanalizácia vvdranv - vel'ké Blahovo

,,.,, ,:,.,sti s r,;ístavbou iíniovej vodnej stavb1" ..Kanalizácia Vl,drany - Vel'ké Blahovo"
_.:- :i ako ..Stavba") asíce za úöelonr zabezpeöenia podkladov potrebny'ch k vydaniu
- :-. :cieho povoienia stavby:

berie na vedomie
nár,rh na udelenie mandátu predsedovi Zdruienia na uzatvorenie Zmlúv o zriadeni
l-ecného bremena podl'a § 151n anasl. zákona ö. 40/1964 Zb. Oböiansky zákonník
r platnom znení. k v§etkjm zataáenym nehrrutel'nostiam nachádzajúcich sa
r k.ú. Vvdrany. v k.ú. Vel'kó Blahovo. v k.ú. Malé. Blahovo. v k.ú. Dunaj sá Streda
..in rem" v zmysle Geometrick;ich plánov vypracovanly'ch na zriadenie vecného bremena
na prár,o uloZenia ináinierskych sietí, (kanalizaöného vedenia stavby ..Kanaliácia
\-1,dran1, - VeIké Blahovo), s vlastrrikmi Stavbou dotknutjclr nelrnutel'ností - povinní
z r ecného bremena, r, prospech zdru2enia obcí kanalizácia vydrany - velké Blahovo"
- oprár,nen;í, z vecn1|ch bremien.

B, schval'uje

I. udelenie mandátu predsedovi Zdru2enia na uzatvorenie Zmlúv o ztiadení vecného
b:emena podla § 151n a nasl. zákona ö. 4011964 Zb. Oböiansky zákonnik v platnom
zlerri. k v§etkllm zata2enl.m nehnutelnostiam nachádzajúcich sa
,, k.ú, \l1,drany.., v k.ú. Velké Blahovo, v k.ú. Malé. Blahovo, v k.ir. Dunajsá Streda
..:n rem" r, zmysle Geometrickjclr plánov vypracovarrj,ch na zriadenie vecného
bremena na právo uloZenia inZinierskych sietí, (kanalizaöného vedenia stavby
..Kanalizácia Vydrany * Velké Blahovo), s vlastníkmi Stavbou dotknutych
nehnutelností - povinni z vecného bremena, v prospech Zdruienia obci kanalizácia
Yl,dran1, - Vel'ké Blahovo" - oprávnenli z vecného bremena.

II. Rozsah vecného bremena:

i t por inrrost' Povinného v prospech Oprávneného strpiet' na ZataZenych
nehlutel'nostiach:
al a-iadegrie a uloZenie Stavby a vstup, prechod a ptejazd pe§i. motoror,"rimi

a nemotorovimi dopravn;ími prostriedkanri, strojmi a mecha nizmami za tym
úöelom Oprávnenlfm,

o

C



b) uZívanie, prevádzkovanie, údrZbu, opravy, rekon§trukcie. modemizácie a
akékol'vek iné stavebné úpravy Stavby a jej odstránenie a vstup. prechod
a prejazd pe§i. motorovymi a nenrotorovymi dopravnl/mi prostriedkami. strojmi
a mechanizmami za tynr úöelom Oprávnenr],m.

III. Doba tnania vccného bremena

na dobu trvania Stavby ajej platnost' konóí. r,ydanim právoplatného rozhodnutia alebo
povolenia na jej odstránenie v súlade s pdslu§njmi ustanoveniami zákona ó. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebn,l, zákon) v znení neskor§ích predpisov.

lV. Odplata za zriadenie vecného bremena
bezodplatne

Na tomto uznesení Valné zhromaídenie Zdraúenia obcí Vydrany - Vel'ké
Blahovo rozhod|o trojpátinovou váó§inou v§etl§,ch ölenov zdruienia,

Valné zhromaídenie Zdruíenia obcí kanalizúcia Vydrany - Vefké Blahovo má 18 élenov.
Na Valnom zhromaídení bolo p tomnich 13 élenov.

Hlasovanie
Za,.

proti:
zdrzalo sa hlasovania:

Ladislav Balódi
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predseda zdruZenia
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