
ZMLUVA o ZRIADENÍ vEcNÉHo BR3MENA é.01ol2022lzoK-vB
uzatvorená podl'a ustanovení § 151n a nasl. zékonaé.4011964 Zb. Oböiansky zákonník v znení

neskor§ích predpisov (d alej len ,,Oböiansky zákonník'.)

Cl. I
Zmluvné strany

1. 1 Povinní z vecného bremena:

1) Meno a priezvisko:
Truale by.tom:
Dátum narodenia:
Rodné öíslo:
§tátne oböianstvo:
(d alej len ako ,,Povinn;i pod 1).')

Alibeta Gaálová, rod. Csibová
ul. Gen. Svobodu 1948/10, 929 01 Dunajská Streda
19.10.1957
576019l6112
SR

2) Meno a priezvisko: Veronika Pódová, rod. Öandalová
Trvale b1,.tom: 930 16 Vydrany 95
Dátum narodenia,. 13.09,1979
Rodné öíslo: 79591316460
§tátne oböianstvo: SR
(d alej len ako ,,Povinnf pod 2)'')

3) Meno a priezvisko: Vanda Bábicsová, rod. Óandalová
Trvale bytom: nám. SNP 18514, 929 01 Dunajská Streda
Dátum narodenia: 25.11.]994
Rodné öíslo: 94612516'/06
§tátne oböianstvo: SR
(d alej len ako o,Povinny pod 3)'.)

4) Meno a priezvisko: Ferenc Öandal, rod. Öandal
Trvale bytom: Dunajská Streda.929 01 Dunajská Streda
Dátum narodeni a: 29 .06.2003
Rodné öíslo: 03062911678
§tátne oböianstvo: SR
(d alej len ako ,,Povinn;i pod 4)'')

5) Meno a priezvisko:
Truale bytom:
Dátum narodenia:
Rodné öíslo:
§tátne oböianstvo:
(d alej len ako ,,Povinnf pod 5)'.)

6) Meno a priezvisko:
Trvale bytom:
Dátum narodenia:
Rodné öíslo:
§tátne oböianstvo:
(d'alej len ako ,,Povinny, pod 6)..)

Iveta Csizmadiová, rod, Csibová
Orechová t 598/38. 946 03 Kolárovo
02.10.1969
696002l6469
SR

Norbert Csiba, rod. Csiba
Vydrany, 930 16 Vydrany
14.08.1975
750814/4868
SR
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7) Meno a priezvisko: Katarína Csibová, rod. Csibová
Trwale bflom: Vydrany,930 16 Vydrtury
Dátum narodenia: 0 4.04.1978
Rodné öíslo: 78540416464
§tátne oböianstvo: SR
(d'alej len ako ,,Povinn;i pod 7)..)

neb. Miroslav Csiba, rod. Csiba
20.05.1961

Právny nástupca po neb. Miroslavovi Csilrovi:

8.1. Meno a priezvisko: Mária Csibová, rod. Tkáöová
Trvale bltom: Mierová 1430/49,924 0 l Galanta
Dátum narodenia,. 16.01.1960
Rodné öislo: 60571617316
§tátrre oböianstvo: SR
(d alej len ako ,,Povinnf pod 8)")

9) Meno a priezvisko: Bittová Zlzana, rod. Csiboyá
Trvale bytom: Galanta, 924 01 Galanta
Dátum narodenia: 1 7 .11 .1963
Rodné óíslo: 63611716536
§tátne oböianstvo: SR
(d alej len ako ,,Povinnj pod 9)")

10) Meno a priezvisko: Margita Antalor,á. rod. Csibor,á
Trvale bytom: 930 25 Vrakíri 369
Dátum narodenia: 01.02.1916
Rodné öíslo: 4652011726
§tátne oböianstvo: SR
(d'alej len ako ,,Povinn;i pod 10)")

(Povirrny od pod 1) aZ pod 10) spolu d'alej aj ako ,,Povinní" i.

1.2 Oprávnen;í z vecného bremena

8) Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:

obchodné meno
Sidlo:
právna forma:
Zastűpenyl
Registrácia:

Zdrui,enie obcí kanalizácia \-r dranr - Vel'ké Blahovo
Vydran1 71.9_rC 16 \-r jian1
zdruzenie obcí
Mgr. Ladislav Ba].idi. nredseda zdruZenia
register zdru2enia obci r edeneho Okresn;i,m úradom
Tmava. reg, a. \-\'S Z0-3l ]01 6
501161]i 1IÖo:

(d alej len ako ,,Oprávnen_r',")

(Povinní a Oprávnerij, spolu d alej aj ako ,,Zmluvné stran1 " )

2.1

2.2

3.1
r,k
ok

zmluva o z adenívecného bremena

\

(

sa dohodli na uzatvorení tejto Znlu\} (r zriadcní r ecného bremena
(d'alej len ,.Zmluva" ),

2|70

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight

User
Highlight



Cl.il
úvodné ustanovenia

2.1 Oprávnenlf je investorom stavby "Kanalizácia Vydrany - Vel'ké Blahovo.' (d'alej aj ako
,,Stavba"), ktorej vfstavba sa uskutoönila na základe stavebného povolenia vydaného
okresnllim úradom Dunaj ská streda, odborom starostlivosti o zivotné prostredie - príslu§nli
orgán §tátnej vodnej správy, v nasledovnom rozsahu:

pre öast' D 1.2 Obec Vydrany - kan alizácia
o Rozhodnutie: ö. OU-DS-OSZP-20L4/00020-008 OLL zo día 25.02.2014,

právoplatné dna 28.03.20 1 4,
. predÍZené Rozhodnutím ö. OU-DS-OSZP -2016/001763-003 Sza zo dna 08.02.2016,

právoplatné dna 1 4.03.2016,
. predÍZené a menené (zmena stavebn íka na ,,ZdruZenie obcí kanalizácia Vydrany

VeLké Blahovo) Rozhodnutím ö. OU-DS-OSZP-2018/002446-003 Sza zo dia
12.02.2018, právoplatnost' dna 14,03.201 8,

. prediZené listomiodpoved'ou na Ziadost' o predÍZenie termínu dokonöenia stavby
do 31.12.2021 ö. OU_DS-OSZP -20191019371-002 Sza zo dna26.08.2019.

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,
. predÍZené a menené (zmena stavebn ika na ,,ZdnlLenie obcí kanalizácia Vydrany -

Vel'ké Blahovo) Roáodnutím ö. OU-DS-OSZP-20161007709-004 Seb zo dia
3 1.05.20 1 6, právoplatné día 26.07 .20 1 6,

. prediiené Rozhodnutím ö. OU-DS-OSZP-2018/009413-005 Seb zo dÁa22.06.2018.
právoplatnost' dna 25.07 .20I 8,

. oprava chybného údaja v Rozhodnutí ö. OU-DS-OSZP-2014/005244-010 Seb zo dia
02.05.20 I 4 listom pod ö. OU-DS-OSZP -20 19 l 00 62 12 -039 Sza zo dna 26.08.20 1 9,

. predÍZené listom/odpoved'ou na Ziadost' o predÍZenie termínu dokonöenia stavby
do 31.72.2021 ö. OU-DS-OSZP -2019/01937 1 -002 Sza zo dna 26.08.2019.

2.2. Predmetná Stavba zasiahne ZataZenú nehnuternost', ktorá je bliZ§ie §pecifikovaná
v ods, 3.1, bod a) Zmluly.

öt. uI
Predmet zmluly

3.1 Povirrní majú vlastnícke právo k nasledujúcej nehnutel'nosti, nachádzajúcej sa
v katastrálnom území vel'ké Blalrovo, obec veíké Blahovo, okres Dunajská streda vedenej
Okesnlfm úradom Dunaj ská Streda, katastrálnym odborom, nasledovne:

a) Povinnf pod 1) podl'a B 7 v podiele l l120-iny k celku a Povinny pod 2) podLa B 8
v podiele 1l240-iny k celku a Povinny pod 3) podl'a B 9 v podiele 1/480-iny k celku a
Povinnj pod,4) podla B 10 v podiele l/480-iny k celku a Povinnf pod 5) podl'a B 1 1

v podiele 1/120-inl-k celku a Povinny pod 6) podl'a B 12 v podiele 1/30-iny k celku a
Povinnj-pod 7) podl'a B 13 r,podiele 1/30-iny k celku a Povinny pod 8) podl'a B 14
v podiele 1 '-10-in1 k celku a Povinny pod 9) podl'a B 15 v podiele 1l4}-iny k celku a
Povinn. pod 10) podl'a B 1 v podiele ll2}-iny k celku sú podielovli,mi
spoIur'.r:tn:krl: :,zemku:

Z-luvé o zriade.i!aa-:-: :-:-:-: 3/10
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Cparc reg. KN
mz

druh pozemku

178 E 2068 orná pöda

(d'alej 1en ako ,,,ZafaLelá nehnutelonosf")

3.2 V súlade s ustanovením § 151n Oböianskeho zákorrníka sa touto Zmluvou zriad'uje
bezodplatne vecné bremeno ,,in rem" v prospech Oprávneného k Zat'aienej nehnutefnosti
§pecifikovanej v ods. 3.1, bod a) tohto ölánku Zmluvy v zmysle Geometrického plánu
ó. 25-3/2021 na zriadenie vecného bremena na právo uloZenia inZinierskych sietí
(kanalizaöného vedenia stavby ,,Kanalizácia Vydrany - Vel'ké Blahovo), vyhotovenllhn
Peter Varga - Geodet zo dáa 17.09.202l, a űradne overeného dia 04.i0.2021 pod ö.

G1-237l12021,
(d alej len ako ,,Geometricklí plan").

]__) Práru vecného bremena Oprávneného bude zodpovedat' povinnost' Povinnjch strpiet'

na Zat aienej nehnutel'nosti :

a) zriadenie a uloZenie Stavby a vstup, prechod a prejazd pe§i, motorovlimi
a nemotorov;fmi dopravn;ími prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tlm úóelom
Oprávnenjm,

b) uZívanie, prevádzkovanie, údrZbu, opravy, rekon§trukcie, modemizácie a akékolvek
iné stavebné úpravy Stavby a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd pe§i,

motoroi"imi a nemotoroqimi dopravnlimi prostriedkami, strojmi a mechanizmami
za tlim úöelom Oprávnenjm,

3.4 Za dodriania podmienok a povinrrostí uvedenlfch v zmluve Oprávnenlf nadobúda
zo ziadeného vecného bremena tieto práva:

a) rr}TrZívat' Zataienú nehnutel'nost' na právo zÁadenia, uloZenia, uZívania,
prevádzkovania, űdtiby, opravy, rekon§trukcie, modernizácie, odstránenie a akékol]vek
iné úpravy Stavby v nevyhnutnom rozsahu rryznaöenom v Geometrickom plráne,

b) vyuiívat' Zataíenű nehnutefnost' na právo vstupu, prechodu a prejazdu pe§i,

motoroyfoni a nemotoroqimi dopravnli,mi prostriedkami, strojmi a mechanizmami
Oprávnenjm v nevyhnutnom rozsahu.

3.5 Oprávneny nadobúda zo zriadeného vecného bremena tieto povinnosti:
a) pri uplatiovaní práva vstupu, prechodu a prejazdu pe§i, motorovymi
a nemotorovlmi dopravn;ími prostriedkami, strojmi a mechanizmami Oprávnen! nesmie
Ziadnym spösobom obmedzovat' Povinnych v uplatiovaní vlastnly'ch práv na ZataLenej
nehnutel'nosti, ani na nej vykonávat' Ziadnu inú öinnost', ktorá nesúvisí s predmetom tejto
Zmluvy.

3.6 Oprávnenf vecné bremeno prijíma.

3.1 Povinní berú na vedomie, Ze v súvislosti so zriadením Stavby vzniká podl'a § 19 zákona
ö. 44212002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnlch kanalizáciách a o zmene a doplnení
zíkona ó.2161200I Z.z. o regi,ácli v siet'ovy'ch odr-etviach v znení neskor§ích predpisov
ochranné pásmo Stavby.
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öt. rv
Cena predmetu Zmluly a p|atobné podmienky

.1. 1 Zmhnné strany sa dohodli, Ze Povinní zriad ujú vecné bremená podl'a tejto zmluvy
bezodplatne.
Zmluvnó strany sa dohodli, 2e uzatvorením tejto zmlur,y budú vysporiadané v§etky naroky
Povinnlfch vypllivajúcich zo zriadenia vecného bremena podl'a tejto zmlur.y. Tlimto nie je
dotknutli narok Povirrn;ích na náhradu §kody, ak im vznikne po podpise tejto zmlur,y
poru§ením povinnosti Oprávneného pri vlkone práv vyplyvajúcich z vecného bremena.

1.2

öt. v
Doruóovanie

5. l . Zmllvné strany sa dohodli, Ze na doruöovanie aklichkol'vek písomnosti sa budú vzt'ahovat'
ustanovenia § 45 aZ 50 zákona ö. 99/1963 Zb. Obóiansky súdny poriadok v platnom znení.

öl. vI
Práva a povinnosti Zmluvnfch strán

6.1. Oprávnen;i sa zav'ázuje, íe bez predcháÁzajúcej písomnej dohody s Povirurlimi nebude
na ZataZenej nehnutel'nosti, na ktoru sa vá'ahujú práva vypljvajúce z vecného bremena,
budovat' Ziadne stavby okem Stavby definovarrej v Zmluve, zasahovat' injm spösobom do
Zatailerlej nebnuteínosti, vysádzat stromy, kroviny alebo lysoké porasty, ani akjmkol'vek
in;y'm spósobom zasalrovat'do celistvosti ostatnl/ch óastí Zataíenej nehnuteínosti.

6.2. Oprávnenly' sa zavázt|e uhradit' Povinn;fon preukázatel'nú §kodu, ktorá im vznikne
v prípade nedodrZania podmienok dohodnut}ch v Zmluve.

6.3. Oprávnenj sa zavázlle zabezpeöit v prípade poru§enia podmienok dohodnutj,ch v tejto
Zmluve na vlastné náklady:
a) odstránenie dösledkov svojho neoprávneného konania resp. tretích osöb, konajúcich
na zákiade pokynov Oprávneného,
b) v prípade po§kodenia ZataLenej nehnutel'nosti ju uvedie do pövodného stavu, akli bol
pred po§kodením, ak je to úöelné, inak zaplaíí Povinnjm §kodu, ktorá im tak1f,mto
po§kodením vznikla.

6.4 Vecné bremeno niadené touto zmluvou je spojené s vlastníctvom zafaíenq nehnutefnosti
a prechádza s vlastníctvom zafailen€1 nehrrutel'nosti na kaZdého nadobúdatel'a. Na
vylúöenie pochybností, ak döjde k rozdeleniu zataíenej nehnuteínosti, budú vecné
bremená viaznut' na novovzniknut;ích parcelách v rovnakom rozsahu, ako to vypl;y'va
z tejto zmluvy vo vzt'ahu k zalaienej nehnutel'nosti.

öl vII
osobitné ustanovenia

1.1 Opráweny nadobudrre práva zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu povolením
vkladu do katastra nehlutel'ností podía zál<ona ó. 16211995 Z.z. o kaíasírj nehnutel]nosti
a o zápise vlastníckych a inych práv k nehnutel'nostiam (katastrálny zákon) v znení
neskor§ích predpisov (d alej len ,,Katastrálny zákon").

+
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7.2 Návrh na povolenie vkladu tejto Zmluvy (d alej ,,Návrh na povolenie vkladu") do katastra
nehnuterností spolu s dokumentáciou a v§etklmi prílohami, ktoré vyZadujú príslu§né
právne predpisy podá Oprávnenj, priöom Povinní t1/,mto v]íslovne poverujú Oprávneného
na podanie Návrhu na povolenie vkladu, ako aj na prípadné dopíianie Návrhu na
povolenie vkladu, nahliadanie do spisu a podávanie informácií.

Zmluvné stlany sa dohodli, Ze v§etky správne poplatky súvisiace s povolením vkladu
vecného bremena do katastra nehnuteíností uhradí Oprávnenly'.

7.4 V prípade, ak Okresnly' úrad Dunajská Streda, katastrálny odbor z aklíchkol'vek dövodov
zamietne Návrh na povolenie vkladu alebo konanie o Návrhu na povolenie vkladu
právoplatne zastaví alebo preru§í, sú Zmluvné strany povinné posk}tnút' si vzájomnú
súöinnost' a podniknút' v§etky kroky poíebné k tomu, aby bo1 Návrh na povolenie vkladu
opátovne podanli, a povolenj,, resp. aby sa v katastrálnom konaní öo najrlfchlej§ie
pokraóovalo.

öl vrrr
závereéné ustanovenia

8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania Stalb1, ajej platnost' konöí vydaním
právoplatného rozhodnutia alebo povolenia na jej odstránenie r súlade s prislu§nymi
ustanoveniami zákona ó. 5011,976 Zb. o územnon-r plán,.'r a:ri l starebnom poriadku
(stavebny zzlkon) v znení neskor§ich predpiso\,.

8.2. Zmluva nadobúda platnosf diom jej podpisu oboma Zrr urnjmi stranami a úöinnost'
diom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v mrysle Oböianskeho zíkonníka v spojení
so zákonom ó.21112000 Z.z. o slobodnom pdstup€ k informácirim a o znene a doplnení
niektor'_fch zákonov v znení neskor§ích predpisov (dalej len .ZÁ!;on o slobode informácií")
na webovom sídle Oprávnenóho. Vecno-právne úöinky pololenia r-kladu nastanú dfiom
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia pdslGného Okresného úradu katastrálneho
odboru o povolení vkladu vecného bremena do katasu-a nebnrrtelností na základe tejto
Zmluvy.

8.3. Zmllvné strany beru na vedomie a súöasne rryjadrujú súhlas so n erejnením tejto Zmluly
ijej prípadnfch dodatkov v plnom rozsahu v zml,sl" 966ianskeho ákonníka v spojení
so zákonom o slobode informácií.

8.4. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému brenenu k Z::'.-:_=_:' ,-.:::utel'nosti je potrebné
lyhotovenie osobitnej zmluvy ajej následni tk]ai cr ...::l:.: :. eirnutel'nosti. Vecno-
právne úöinky zániku práva zodpovedajúceho \...::-- ::.:-.3nu nastanú diiom
právoplatnosti rozhodnutia príslu§nej správy katastra o z,._-_:..: ,,:::::.,, brentena.

8.5 V§etky náklady spojené s návrhom na vklad Znlulr ,, :*:.._,._ :.:,.: zt-rdpovedajúceho
vecnému bremenu do katastra nehnutel'ností zná§a OnrE., :,:.. .

8.6. Yzfahy Zmllvn!,ch striin zaloZené touto Zmluvoq ktore 7mlwa rjslorrre neupravuje, sa
riadia príslu§njmi ustrrnoveniami Oböianskeho 7!ftgnníka a ostalD)',ch platn]ích právnych
predpisov Slovenskej republiky.

Akékol'vek zmeny tejto Zmluvy je moZné lrykonat rjluöne na základe písomnej dohody
Zmluvnlfch strán formou písomnich dodatkov podpísan!-ch oboma Zm]urTími stranami.

8.7.
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8.8.

8.9

8.10.

8.11.

v prípade, ze ktoréko]]vek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslu§njm

§tátnym organom z akéhokol'vek dövodu prehlásené za neplatné, nedostatoöne uröité alebo

nevylonate.-l,né, zmluvné strany sa zaváztljú odstránit, dodatkom tejto zmluvy takúto

nepíatnost,, nedostatoönú uróiiost, alebo nevykonatelnosf taklm spösobom, aby bol

zmysel tejto, Zmluvy naplnenli.

Neoddeliteínou súöast'ou tejto zmluvy je:

pdloha ö. 1 úradnli v;i,pis z Valného zhromaidenia ZdruZenia obcikanalizácia Vydrany

Vel'ké Blahovo ó.912021 zo día25.08.2021

zmluva je vyhotovená v §tmástich (14) rovnopisoch, z ktorfch kazd! má nálezitosti

originálu, z ioho dva (2) vyhotovenia sú uróené pre okresn;i úrad Dunajská Streda,

kaástrálny odbor, po jedno (i) vyhotovenie pre povinn;ich a dva (2) r,yhotovenia pre

Oprár,neného .

Zmhlvnéstranyzhodnevyhlasujú,Zesúspósobilékprávnymúkonom,ZesiZmlul'rr
preöítali, jej otsahu porozumeli ana znak súhlasu ju dobrovol,ne, bez nátlaku, váine

a vlastnoruöne podpísali.

öl tx
Salvatorická k|auzuIa

yí 
. /!.{/-{,!!,a.4........, dia "/,/a ? Z,el z vo Vydranoch, dia /€ //,r: ad,Z,2-

Povinnf pod 1): právnenf:

9.1. Ak by mali bf ustanovenia zmluvy o zriadení vecného bremena celkom alebo óiastoöne

neplatné, alebo stratia právoplatnosf neskör, nebudú tlm dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy.

To isté platí, pokiat by v zmluve vy§li naj avo medzery. Namiesto neplatného ustanovenia alebo

na vyplnenie medzery sa má stanovit, primeraná úprava, ktorá pokial, to bude mozné najviac

zodpovedá tomu, öo Óh"ú .t *y, ktoré Zmluvu uzatvárajű, pokiaí by pri lyhotovovani Zmluvy

s tlmto bodom poöítali (uvaZovali).

9.2. Zmluvné strany sú povinné driat sa toho, öo platí podLa ods. 9.1 Zmluly pri formálnej

zmene doslovného textu (znenia) zmlur,ry o zriadení vecného bremena v príslu§nej forme.

as aJ1,>'c,

Alibeta GaáIová eo ci kanalízércia
l'ké Blahovoy-
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ZdruZenie obcí kanalizácia Vydrany - Vel'ké Blahovo

_Vydrany 71.'930 16 Vydrany
lÖo: sortool l, DlÖ: 2l20181030

Ö .p. : ZOK-002 l 2021 -0 |2 vo Vl,dranoch. diia 26.08.2021

valné zhromazdenie zdruienia obcí kanalizácia vvdranv - vel'ké Blahovo

r. súvislosti s v,vstavbou líniovej lodnej stavb1, ..Kanalizácia Vydrany - Vel'ké Blahovo"
(d alej aj ako ..Stavba") a sice za úöelom zabezpeéenia podkladov potrebn;ích k vydaniu
rrZívacieho povolenia stavby:

A }rerie na vedomie
návrh na udelenie mandátu predsedovi Zdruienia na uzatvorenie Zmlúv o zriadeni
vecného bremena podl'a § 15ln anasl. zélkona ó. 4011964 Zb. Oböiansky, zakonník
v platnonr znení, k v§etkym zafaZenym nehnutel'nostiam nachádzajúcich sa

v k.ú. Vydrany, v k.ú. Veíké Blahovo. v k,ú. Malé, Blahovo. v k.ú. Dunaj sá Streda

,,in rem" v zmysle Geometlickjch pliinov vypracovanlch na zriadenie vecného bremena
na právo uloZenia iniinierskych sietí. (kanalizaöného vedenia stavby ,.Kanalizácia
Vydrany - Velké Blahovo). s vlastníkni Stal,bou dotknutjch nehnutelnosti - povirrni
z vecného bremena, v prospech ZdruZenia obcí karralizácia Vydrany - VeIké Blahovo"
- oprávnen! z vecnlich bremien.

a

B, schval'uje

l. udelenie mandátu predsedovi ZdruZenia na uzatvorenie Zmlúr, o zriadení vecného
bremena podla § i5ln a nasl. zákona é. 4011961 Zb. Oböiansky zákonník v platnom
znení, k v§etkym zatatenym nehnutel'r, ostiam nachádzajúcich sa
v k.ú. Vydrany, v k.ú. VeIké Blahovo, v k.ú. Malé. Blahovo, v k.ú. Dunajsá Streda

,.in rem" v anysle Geometrick}ch plánov vypracovan;/ch na zriadenie vecného
bremena na právo rrloZenia inZinierskych sietí. (kanalizaönélro vedenia stavby
,,Kanalizácia Vydrany - Vel'ké Biahovo), s vlastníkmi Stavbou dotknutych
nehnutel'ností - povinní z vecnélro bremetla, v prospech ZdruLenia obcí kanalizácia
Vydrany - Vel'ké Blahovo'' - oprávnenli, z vecného bremena.

[l. Rozsah vecného bremena:

1) povirrnost' Povinnélro v prospech Oprávneného strpiet- na Zafaienlch
nehnutel'nostiach: ,

a) zriadepie a uloienie Stavb_v a vstup. prechod a prejazd pe§i, motorovli,mi
u n.*o1o16r,jmi dopravn;inri prostriedkanri. strojnri a mechanizmarni za tym
úöelom Oprár nenjm.

uznesenie
valného zhromaídenia

Zdrlíenia obcí kana|izácia Vydrany - Vel'ké Blahovo
é. 9 /202l zo dóa 25.8.2021



b) üívanie. prevádzkovanie. údrZbu. opraly, rekon§trukcie. modernizácie a
akékol'vek iné stavebné úpravy Stavby a jej odstránenie a vsrup, prechod
a prqazd pe§i. motorov}.mi a nemotoro\,ími dopravnlmi prostliedkami. strojmi
a mechanizmami za tlm úöelom Oprávnenfm.

III. Doba tnania vecného trremena

na dobu trvania stavby ajej platnost' konöí. r,ydanim prá.voplatného rozhodnutia alebo
povolenia na jej odstriirrenie v súlade s prislu§nymi ustanol,eniami zákona ö, 5011976 Zb.
o územnonr plánovaní a stavebnom poriadku (stavebrr!, zákon) v znení neskor§ích predpisor,.

IV. Odplata za zriadenie vecného bremena
bezodplatne

Ná tomto uznesení Valné zhromaádenie Zdru2enia obci Vydran_v - Vel'ké
Blahovo rozhodlo trojplitinovou váö§inou r.§etki,ch ölenov zdruZenia.

Valné zhromaidenie Zdruienia obcí kanalizácia t,l.dranr, - Velké Blahovo má 18 éIenuv.
Na Volnom zhromaidení bolo pitomnj.ch t 3 ötenoi,.

Hlasovanie
za1

proti:
zdrZalo sa hlasovania:

l3
0
0

ir\,

}ígr. Ladislar. Balódi
predseda zdruZerua

!
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