
ölr
Zmluvné strany

1 .1 Povinní z vecného bremena:

1) Meno a priezvisko: Ing. Alfréd Katona, rod. Katona
Trvale bytom: 925 42 Trstice I19
Dátum narodenia: 01.07 .1966
Rodné öíslo: 66070116295
§tátne oböianstvo: SR
(d'alej len ako ,,Povinny pod l)")

2) Meno a priezvisko:
Trvale bytom:
Dátum narodenia:
Rodné öíslo:
§tátne oböianstvo:

a manZelka

3) Meno a priezvisko:
Trvale bytom:
Dátum narodenia;
Rodné öíslo:
§tátne obóianstvo:

a manzelka

Ing. I3udovít Kulcsár, rod. Kulcsár
Kűpelná 4420 l 41, 929 0I Dunaj ská Streda
25.09.1956
56092517500
SR

Dipl. Ing. Jozef Horuáth, rod. Horváth
Podzihradná 611116,929 01 Dunajská Streda
15.02.1959
590215l6458
SR

MUDr. Renáta Narancsiková rod. Narancsíková
Podzáfuadná 61],/16,929 01 Dunaj ská Streda
10.12.1965
656210/6408
SR

Meno a priezvisko: Beáta Kulcsárová, rod. Kálmánová
Trvale bytom: Kűpelná 4420/4r,929 01 Dunajská Streda
Dátum narodenia: 12.11.1958
Rodné öíslo: 5861121627l
§tátne oböianstvo: SR
(d'alej spolu len ako ,,Povinny pod 2)")

Meno a priezvisko:
Trvale bytom:
Dátum narodenia:
Rodné öíslo: '

§tátne oböianstvo:

(d alej spolu len ako ,,Povinnj pod 3)")
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4) Meno a priezvisko: Ing. Peter Lelkes, rod. Lelkes
Trvale bytom: 946 17 Sokolce 418
Dátum narodenia: 22.06.1958
Rodné öíslo: 58062217218
§tátne oböianstvo: SR
(d alej len ako ,,Povinn;i pod 4)")

5) Meno a priezvisko: Marta Lelkesová, rod. Juhászová
Trvale bytom: Zoltána Fábryho 1958/9,929 01 Dunaj ská Streda
Dátum narodenia: 07.09.1955
Rodné öíslo: 555907/7007
§tátne oböianstvo: SR
(d'alej len ako ,,Povinnf pod 5)")

6) Meno a priezvisko: Eva Horváthová, rod. Juhászová
Trvale bytom: Galantská cesta 65812B,929 01 Dunajská Streda
Dátum narodenia,. 22.03,1959
Rodné öíslo: 59532217060
§tátne oböianstvo: SR
(d alej len ako ,,Povinnf pod 6)")

7) Meno a priezvisko: §tefan Horváth, rod. Hor"váth
Trwale bytom: Öeöínska Potöi 71,930 36 Horná Potöi
Dátum narodenia: 03.07 .1962
Rodné öíslo: 620703/6583
§tátne oböianstvo: SR
(d alej len ako ,,Povinny pod 7)")

8) Meno a priezvisko: Gabriel Soóky, rod. Soóky
Trvale bytom: 930 36 HonáPotőíl,422
Dátum narodenia: 15.08.1970
Rodné öislo: 70081516463
§tátne oböianstvo: SR
(d'alej len ako,,Povinnf pod 8)")

9) Meno a priezvisko: Ernest Már\ rod. Márk
Trvale bytom: 930 01 Vel'ké Blahovo 77
Dátum narodenia: 23.12.1943
Rodné öíslo: 4312231745
§tátne oböianstvo: SR
(rfalej len ako ,,Povinnf pod 9)")

10) Meno a priezvisko: Ondrej Márk, rod. Márk
Trvale bytom: 930 01 Vel'ké Blahovo 13

Dátum narodenia: 04.06.1950
Rodné öíslo: ' 5006041199
§tátne oböianstvo: SR
(d alej len ako ,,Povinnf pod 10)")

2lro

(Povinn! od pod 1) aZ pod 10) spolu d alej aj ako ,,Povinní").
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1.2 Oprávnenf z vecného bremena

ZdruLenie obcí kanalizácia Vydrany - Vel'ké Blahovo
Vydrany 7I,930 16 Vydrany
zdruzenie obcí
Mgr. Ladislav Balódi, predseda zdrlienia
register zdruZenia obcí vedeného Okresnjm úradom
Tmava, reg. é. V V S /ZO -37 /2016
50116011

öt. u
vodné ustanovenia

töo:
(d'alej len ako ,,Oprávnenf")

(Povinní a Oprávnenf spolu d'alej aj ako ,,Zmluvné strany")

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmlu\y o zriadení vecného bremena
(d'alej len,,Zmluva'o).

ú

2.1

2.2.

Oprávnen! je investorom stavby "Kanalizácia Vydrany - Vel'ké Blahovo" (d'alej aj ako
,,Stavba"), ktorej vfstavba sa uskutoönila na zéklade stavebného povolenia lydaného
Okresn1f,m úradom Dunajská Streda, odborom starostlivosti o Zivotné prostredie - príslu§n;í
orgán §tátnej vodnej správy, v nasledovnom rozsahu:

pre öast' D 1.2 Obec Vydrany - kanalizácia
o Rozhodnutie: ö. OU-DS-OSZP-2014100020-008 OLL zo dna 25.02.2014^

právoplatnó dí'a 28.03 .20 1 4,
. predÍZené Rozhodnutím ö, OU-DS-OSZP-20161001763-003 Sza zo düa 08.02.201ó,

právoplatné dna 1 4.03.20 1 6,
. predÍZené a menené (zmena stavebnika na ,,Zdtuíenie obcí kanalizácia Vydrany -

Ve]]ké Blahovo) Roáodnutím ö. OU-DS-OSZP-20181002446-003 Sza zo düa
12.02,2018, právoplatnost' dna 14.03,201 8,

o predlZené listomiodpoved ou na Ziadost' o predlZenie termínu dokonöenia stavby
do 3 \ .12.202I ö. OU-DS-O SZP -20 1 9 l 0 1 937 1 -002 Sza zo dna 26.08.20 1 9.

pre öast' Kanalizácia Vel'ké Blahovo
o Rozhodnutie: ö, OU-DS-OSZP-20141005244-010 Seb zo dna 02.05.2014,

právoplatné dna 17.06,2014,
o predlZené a menené (zmena stavebnika na ,,Zdru2enie obcí kanalizácia Vydrany -

Vel'ké Blahovo) Roáodnutím ö. OU-DS-OSZP-20161007709-004 Seb zo düa
3 1.05.201 6, právoplatné dna 26.07,201 6,

. prediZenó Rozhodnutím ö. OU-DS-OSZP,2018/009413-005 Seb zo día22.06.2018,
právoplatnost' dna 25.0'7 .20 18,

. oplava chybného údaj a v Rozhodnutí ö. OU-DS-OSZP-20141005244-010 Seb zo düa
02.0 5.20 1 4 listom pod ö. OU-D S -OSZP -20 19 l 006212-039 Sza zo dna 26.0 8.20 1 9,

. predÍZenó listom/odpoved'ou na Ziadost' o predÍZenie termínu dokonöenia stavby
do 3 I. 12.2021 ö. OU-DS -OSZP -2019 l 0 I 937 I -002 Sza zo düa 26.0 8.20 1 9.

Predmetná Stavba zasiahne Zataíené nehnutel'nosti, ktoré sú bliZ§ie §pecifikované
v ods. 3.1, bod a) aZ d) Zmlulry.
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öl uI
Predmet zmlulry

3,1 Povinní majú vlastnícke právo k nasledujúcim nehnutel'nostiam, nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunaj ská Streda, okres Dunaj ská Streda vedenli'ch
Okesn;fm úradom Dunajská Streda, katastrálnym odborom, nasledovne:

a) Povinnf pod 1) podl'a B 1 v podiele l/l-iny k celku je wlluönlm vlastníkom
zemkov:

b) Povinnf pod 2) podl'a B 1 v podiele 1/4-iny k celku sú bezpodieloqimi
spoluvlastníkmi (BSM) pozemku a Povinnf pod 3) podl'a B 2 v podiele 1/4-iny
k celku sú bezpodieloqfmi spoluvlastníkmi (BSM) pozemku, a Povinnf pod 4) podlia
B 3 v podiele 1/4-iny k celku, a Povinnf pod 5) podfa B 4 v podiele 1/8-iny k celku, a
Povinnf pod 6) podl'a B 5 v podiele 1/8-iny k celku sú podieloqfmi spoluvlastníkmi
pozemku:

c) Povinnf pod 7) podl'a B 1 v podiele 1/2-iny k celku a Povinnj pod 8) podl'a B 2

v podiele I/2-iny k celku sú podielovjmi spoluvlastníkmi pozemku:

parc.ö. reg. KN ö. LV vymeral
m2 druh pozemku

3465l94 C 7005 ostatná plocha

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

3,2. V súlade s ustanovením § 151n Oböianskeho zákonníka sa touto Zmluvou zriad'uje
bezodplatne , vecné bremeno ,,in rem" v prospech Oprávneného k ZataZenlm
nehnutel'nostiam §pecifikovanlich v ods. 3.1, bod a) aZ d) tohto ölánku Zmlur,y v zmysle
Geometrického planu ö. 25-112021 na zriadenie vecného bremena na právo uloZenia
inZinierskych sietí (kanalizaöného vedenia stavby ,,Kanali zácia Yydrany - Velkó
Blahovo), vyhotovenym Peter Varga - Geodet zo dáa 16.09.2021, a úradne overeného dia
13.|0.202I pod ó. G1-2301/2021,

ö. LV vymeral
2m

druh pozemkuparc.ö.

E 5544 76 orná pöda

omá pöda419l4 E 5544 587

parc.ö. reg. KN ö. LV rrimera-/
m2

druh pozemku

c 6467 5622 ostatná plocha

parc.ö. reg. KN ö. Lv v}mera./
m2 druh pozemku

4940 67 zastavaná plocha a nádvorie
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d) Povinnf pod 9) podfa B 1 v podiele 1/2-iny k celku a Povinnf pod 10) podl'a B 2

v podiele 1l2-iny k celku sú podielov.fmi spoluvlastníkmi pozemku:

reg. KN

419l9

3462/4

1036

3458l17 C



3.3

3.4

3.5

Právu vecného bremena Oprávneného bude zodpovedat' povinnost' Povinnlch strpiet'
na Zal aíeny ch nehnutel'no stiach :

a) zriadenie a uloZenie Stavby a vstup, prechod a prejazd pe§i, motororniml
a nemotorovlmi dopravnlmi prostriedkami, strojmi a mechanizmami za t}m úöelom
Oprávnenlfm,

b) uZívanie, prevádzkovanie, údrZbu, opraly, rekon§trukcie, modemizácie a akékolvek
iné stavebné úprar.y Stavby a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd pe§i,
motoroqf,mi a nemotoroúmi dopravn1|,mi prostriedkami, strojmi a mechanizmami
za tjm úöelom Oprávnenjm.

Za dodrLania podmienok a povinností uvedenlch v zmluve Oprávnenli nadobúda
zo zriadeného vecného bremena tieto práva:
a) r,yuZívat' Zataíené nehnutel'nosti na právo zriadenia, uloZenia, uZívania,
prevádzkovania, űdúby, opraly, rekon§trukcie, modernizácie, odstránenie a akékol'vek
iné úpraly Stavby v nevyhnutnom rozsahu vyznaöenom v Geometrickom pláne,
b) vyuZívat' ZalaLené nehnuternosti na právo vstupu, prechodu a prejazdu pe§i,
motoroqími a nemotoroqími dopravn;imi prostriedkami, strojmi a mechanizmami
Oprávnenlm v ner.yhnutnom rozsahu.

Oprávnenly' nadobúda zo zriadeného vecného bremena tieto povinnosti:
a) pri uplatiovaní práva vstupu, prechodu a prejazdu pe§i, motoror."j,mi
a nemotorovlfmi dopravnlmi prostriedkami, strojmi a mechanizmami Oprávnenly' nesmie
Ziadnym spösobom obmedzovat' Povirrného v uplatiovaní vlastnjch práv na Zaí"aíenych
nehnutel'nostiach, ani na nich r,ykonávat' Ziadnu inú öinnost', ktorá nesúvisí s predmetom
tejto Zmluvy.

3.6 Oprávnen;i vecné bremeno prijima

3,7 Povinní beru na vedomie, Ze v súvislosti so zriadením Stavby vzniká podía § 19 zákona
é. 44212002 Z,z. o verejnlch vodovodoch a verejnych kanalizáciách a o znene a doplnení
zákona ö. 27612001 Z.z. o regulácii v siet'oqich odvetviach v znení neskor§ích predpisov
ochranné pásmo Stavby.

öl. ry
Cena predmetu Zmluvy a platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Povinaí zriad'ujú vecné bremená podlia tejto zmlulry
bezodplatne.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze uzatvorenim tejto zmluly budú r.ysporiadané v§eü7 nIíroky
Povinnlfch lyplfvajúcich zo zriadenia vecného bremena podfa tejto zmluvy. Tymto nieje
dotknutli nárok Povinnly'ch na náhradu §kody, ak im vmikne po podpise tejto zmluly
poru§ením povinností Oprávneného pri l".ikone práv lrypljvajúcich z vecného bremena.
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öl, v
Doruöovanie

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na doruöovanie aklichkol'vek písomností sa budú vzt ahovaf
ustanovenia § 45 aZ 50 zákona ö. 9911963 Zb. Oböiansky súdny poriadok v platnom znení.

öt. vI
Práva a povinnosti Zmluvnfch strán

6.1 Oprávnenf sa zavánlje. 2e bez predchádzajűcej písomnej dohody s Povinnymi nebude
na zataienj,ch nehnutetnostiach, na ktoré sa vzt'ahujú práva vypllivajúce z vecného
bremena, budovat' Ziadne stavby okrem Stavby definovanej v Zmluve, zasahovat' in}m
spösobom do Zataienych nehnutefnosti, vysádzat stromy, kroviny alebo r.ysoké porasty,
ani ak;fmkol'vek in;im spösobom zasahoval do celistvosti ostatnfch óasíi ZataLenlch
nehnutel'ností.

6.2. Oprávnen! sa zavázuje uhradit' Povinn;ím preukázatel'nú §kodu, ktorá im vznikne
v prípade nedodrZania podmienok dohodnulfch v Zmluve.

6.3. Oprávnen;í sa zavázuje zabezpeéit v prípade poru§enia podmienok dohodnutich v tejto
Zmluve na vlastné náklady:
a) odstránenie dösledkov svojho neoprávneného konania resp. tretích osöb, konajúcich
na základe pokynov Oprávneného,
b) v prípade po§kodenia Zataíenych nehnutelností ich uvedie do pövodného stavu, akly'

bol pred po§kodením, ak je to úöelné, inak zaplatí Povinnlm §kodu, ktorá im takly'mto
po§kodením vznikla.

6.4. Vecné bremeno zriadené touto zmluvou je spojené s vlastníctvom zataienych
nehnutefností a prechádzalű s vlastnictvom zataienlch nehnutel]ností na kaZdého
nadobúdatel'a. Na lylúöenie pochybností, ak döjde k rozdeleniu zat'aLen!ch nehnutel'ností,
budú vecné bremená viaznut' na novovzniknutlch parcelách v rovnakom rozsahu, ako to
r,yplfva z tejto zmluvy vo vzt'ahuk zat'aLen;fm nehnutel'nostiam.

öl. vlI
osobitné ustanovenia

7.| Oprávnenli nadobudne práva zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu povolením
vkladu do katastra nehnuteliností podla zikona é. 16211995 Z.z. o katasti nehnutel'ností
ao zápise vlastníckych a in}ch práv k nehnutelnostiam (katastrálny zákon) v zneni
neskor§ích predpisov (d alej len ,,Katastrálny zékon").

7.2 Návrh na povolenie vkladu tejto Zmlulry (d alej ,,Náwh na povolenie vkladű') do katastra
nehnutel'ností spolu s dokumentáciou a v§etk}mi prílohami, ktoré ryZadujú príslu§né
právne predpisy podá Oprávnen1/, v lehote najneskor§ie do dvadsiatich (20) dní odo dúa
podpísania Zynluvy Zmluvnjmi stranami, priöom Povinní dmto vfslovne poverujú
Oprávneného na podanie Návrhu na povolenie vkladu, ako aj na prípadné doplúanie
Návrhu na povolenie vkladu, nahliadanie do spisu a podávanie informácií.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v§etky správne poplatky súvisiace s povolením vkladu
vecného bremena do katastra nehnutel'ností uhradí Oprávnen}.
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,7.4. V prípade, ak Okresn1/ úrad Dunajská Streda, katastrálny odbor z akjchkol'vek dövodov
zamietne Návrh na povolenie vkladu alebo konanie o Návrhu na povolenie vkladu
právoplatne zastaví alebo preru§í, sú Zmluvné strany povinné poskytnúf si vzájomnú
súöinnosf a podniknút' v§etky kroky potrebné k tomu, aby bol Návrh na povolenie vkladu
opátovne podan;í a povolen!, resp. aby sa v katastrálnom konaní öo najrychlej§ie
pokaöovalo.

öl vtu
závereóné ustanovenia

8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania Stavby a jej platnost' konöí r,rydaním
právoplatného rozhodnutia alebo povolenia na jej odstránenie v súlade s príslu§n1l,mi

ustanoveniami zákona é. 50/1976 Zb. o uzemnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebnlf zákon) v znení neskor§ích predpisov.

8.2. Zmluva nadobúda platnost' diom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a úöinnost'
düom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Oböianskeho zákonníka v spoj ení
so zákonom ó.21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektonich zákonov v znení neskor§ích predpisov (d alej len ,,Zákon o slobode informácií")
na webovom sídle Oprávneného. Vecno-právne úöinky povolenia vkladu nastanú diom
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia prislu§ného Okresného úradu, katastrálneho
odboru o povolení vkladu vecného bremena do katastTa nehnutelnosti na základe tejto

Zmluly.

8,3 Zmluvné strany beru na vedomie a súöasne r,yjadrujú súhlas so zverejnením tejto Zmluvy
ijej prípadnlch dodatkov v plnom rozsahu v zmysle Oböianskeho zákonníka v spojení
so zákonom o slobode informácií.

8.4.

8.5.

K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k Zafailelym nehnutel'nostiam je
potrebné vyhotovenie osobitnej zmluly ajej následn! vklad do katastra nehnutefností.
Vecno-právne úöinky zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nastanú diom
právoplatnosti rozhodnutia príslu§nej sprály katastra o zániku vecného bremena.

V§etky náklady spojené s návrhom na vklad Zmlur.y o zániku práva zodpovedajúceho
vecnému bremenu do katastra nehnutefností zrrá§a Oprávneny.

8.6. Y zt'ahy Zmllvnlch strrán zaloLené touto Zmluvou, ktoré Zmluva vlislovne neupravuje, sa
riadia príslu§n;ími ustanoveniami Oböianskeho zákonníka a ostatn}ch platnlch právnych
predpisov Slovenskej republiky.

8.7. Akékol'vek zmeny tejto Zmlur,y je moZné vykonat' v,.iluöne na základe písomnej dohody
Zmluvnlch strán formou písomn;fch dodatkov podpísanjch oboma Zmluvnlmi stranami.
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8,8. V prípade, Ze ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmlu\y bude súdom alebo príslu§nlm
§tátnym orgariom z akéhokolvek dövodu prehlásené za nepiaíné, nedostatoöne uröité alebo
nevykonatefné, zmluvné stíany sa zavázujú odstránif dodatkom tejto zmluly takúto
neplatnost', nedostatoönú uröitost' alebo nevykonatel'nost' taklim spösobom, aby bol
zmysel tejto Zmluvy naplnen}.



8.9. Neoddelitel'nou súöast'ou tejto zmlur,y je:

Príloha ö. l Úradn! v}pis z Valného zhromaZdenia Zdruienia obcí kanalizácia Vydrany
- Vel'ké Blahovo ó.912021 zo día25.08.2021

8.10. Zmluva je r.yhotovená v §trnástich (14) rovnopisoch, z ktorych kaLdy má náleZitosti
originálu, z toho dva (2) ryhotovenia sú uröené pre Okresn!, úrad Dunajská Streda,
katastrálny odbor, po jedno (1) vyhotovenie pre Povirrn1l,ch a dva (2) vyhotovenia pre

Oprávneného.

8.1 l. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, Ze sú spösobilé k právnym úkonom, Ze si Zmlulu
preöítali, jej obsahu porozumeli ana znak súhlasu ju dobrovol'ne, bez nátlaku, váine
a vlastnoruöne podpísali. 

öt. x
salvatorická klauzula

9.1. Ak by mali byt'ustanovenia Zmluvy o zríadení vecného bremena celkom alebo öiastoöne
neplatné, alebo stratia právoplatnost' neskör, nebudú tlm dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
To isté platí, pokial' by v Zmluve vy§li najavo medzery, Namiesto neplatného ustanovenia alebo
na r.ryplnenie nredzery sa má stanovit' primeraná úprava, ktorá pokial' to bude moZné najviac
zodpovedá tomu, öo chcú strany, ktoré Zmluvu lzatvára:t, pokial' by pri \ryhotovovani Zmlulry
s tj,mto bodom poöítali (uvaZovali).

9,2, Zmluvné strany sú povinné drlaf sa toho, öo platí podta ods. 9.1 Zmlury pri formálnej
zmene doslovného textu (znenia) Zmlwry o zriadení vecného bremena v príslu§nej forme,
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Zdruí,enie obcí kana|izácia Vydrany * Vel'ké Blahovo

.Vydrany 71, 930 l6 Vydrany
ICO: 5011ó01 1, DIC: 2120181030

C.p.: ZOK-002|2021 -0 12 vo Vydranoch. dÁa 26.08.2021

uznesenie
valného zhromazdenia

Zdruí,enia obcí kana|izácia Vydrany - Vel'ké Blahovo
é.9l2U2l zo dúa 25.8.2021

Valné zhromaádenie zdruáenia obcí kanalizácia Vydrany * Vel'ké Blahovo

v súvislosti s vjstavbou líniovej vodnej stavb.v ..Kanalizácia Vydrany Vel'ké Blahovo"
(d'alej aj ako ,.Stavba") a sice za úóelom zabezpeöenia podkladov potrebnyclr k vydaniu
uZívacieho povolenia stavby:

A berie na vedomie
návrh na udelenie mandátu predsedovi Zdru\enia na uzatvorenie Zmlűv o zriadení
vecného bremena podl'a § l51r-r anasl. zákona é. 4011964 Zb. Oböiansky zákonník
v platnom zneni, k v§etkim zaiaienym nehnutel'nostiam nachádzajúcich 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 Geonretrickych plánov l,ypracovanlich na zriadenie vecného bremena
na právo uloienia inZirrierskych sietí, (kanalizaöného vedenia stavby ",Karralizácia
Vydrany - Velké Blahovo). s vlastníkmi Stavbou dotknutlich nehnutelností - povinní
z vecného bremena, v prospech Zdrlíenla obcí kanalizácia Vydrany, Vel'ké Blahovo"
- oprávneny z vecnych bremien.

a

B. schval'u je

I. udelenie marrdátu predsedovi ZdruZenia na uzatvorenie Zmlúv o zriadení vecného
bremena podl'a § 15ln a nasl. zákona é. 4011961 Zb. Oböiansky zákonník v platnom
znení, k v§et\im zaí'aíen7.m nehnutel"nostiam nachádzajúcich 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 Geometricklch plánov vypracovanlch na zriadenie vecného
bremena na právo uloZenia inZinierskych sieti. (kanalizaöného vedenia stavby
,,Kanalizácia Vydrany - Vel'ké Blahovo). s vlastníkmi Stavbou dotknutlich
nehnutel'ností - povinní z vecného bremena. v prospech ZdruZenia obci kanalizácia
Vydrany - Vel'ké Blahovo" - oprávnen! z vecného bremena.

II. Rozsah vecného bremena;

1) povinnost' Povinného v prospech Oprávnenélro strpiet' na ZataLenlch
nehnutel'nostiach:
a) zriadepie a uloZenie Stavby a vstup. prechod a prejazd pe§i, motorovlmi

a nemotbrovymi dopravnymi prostriedkarni. strojnli a mec han lzmami za tlm
úöelom Oprávnenly'm,



b) uZivanie, prevádzkovanie. údrZbu, opravy, rekon§trukcie. modemizácie a
akékol'vek inó stavebné úpravy Stavby a jej odstránenie a vstup. prechod
a prejazd pe§i, motorovlimi a nemotorovlmi dopravnymi prostriedkami. strojmi
a mechanizmami za tym úöelom Oprávnen;,"m.

III. Doba trvania vecného bremena

na dobu trvania Stavby ajej platnost' konöí" r,ydaním právoplatného rozhodnutia alebo
povolenia na jej odstránenie v súlade s príslu§nl/mi ustanoveniami zákona ö. 5011976 Zb.
o úzeínnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebnlf zákon) v znení neskor§ích predpisov.

IV. Odplata za zriadenie vecnóho bremena
bezodplatne

Na tomto uznesení Valné zhromaádenie Zdruáenia obcí Vydrany - Ve|'ké
Blahovo rozhodlo trojpátinovou váö§inou v§etkích ölenov zdruZenia.

Valné zhromaidenie Zdruáenia obcí kanalizícia Vydrany - Vel'ké Blahovo má 18 élenov.
Na Valnom zhromaidení bolo prííomnj,clt 13 ölenov.

Hlasovanie
za:
protl:
zdrZalo sa hlasovania:

Mgr. lav Balódi
preds zdruzenia
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