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DOHODA O JEDNORAZOVEJ NÁHRADE ZA NÚTENÉ OBMEDZENIE 

UŽÍVANIA NEHNUTEĽNOSTI 
1-1~: lt- i, _ 3 9o j iJJf 1-

(uzavretá v súlade s ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 66 zákona č. 351 / 2011 Z. z. 

o elektronických komunikáciách) 

medzi nasledovnými stranami 

Názov: 
Síd lo: 
V zastúpení: 
IČO: 
IČDPH : 
D I Č: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIG/ SWIFT: 

(ďalej len „povinný") 

a 

Názov: 
Sídlo: 
V zastúpení: 

I ČO: 
IČDPH : 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
IBAN: 
BIG/ SWIFT: 
Register: 

(ďalej len „oprávnený") 

s nasledovným obsahom: 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/ 9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta 
00317209 
nie je registrovaný platiteľ DPH 
2021339276 
VÚB, a.s. 
SK4702000000000019723372 
SUBASKBX 

Slovak T elekom, a. s. 
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Ing. Jan Kapal, senior manažér správy technologických 
priestorov, splnomocnený na základe Podpisového poriadku 
spoločnosti Slovak T elekom, a.s. 
Ing. Miroslav Geľo, senior manažér realizácie a konštrukcie 
sietí, splnomocnený na základe Podpisového poriadku spoločnosti 
Slovak T elekom, a.s. 
35 763 469 
SK2020273893 
2020273893 
VÚB, a.s. 
1634862854/ 0200 
SK12 0200 0000 0016 3486 2854 
SUBASKBX 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným 
súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 2081/ B 

Ochrana údajov



Qj 
Predmet dohody 

1. Povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku na ul. Bratislavská v Dubnici nad 
Váhom, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Ilave, 
katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2600, okres Ilava, obec Dubnica nad Váhom, 
katastrálne územie Dubnica nad Váhom, ako pozemok reg . C KN parcelné č. 1110/ 41 O, druh 
pozemku Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3502 m2 a (ďalej len 
„ nehnuteľnost"' "). Kópia listu vlastníctva č. 2600 tvorí prílohu č. 2 k tejto dohode. 

2. Povinný vyh lasuje, že je oprávnený uzavrieť túto dohodu a je oprávnený s nehnute ľnosťou 

nakladať tak, ako je uvedené v tejto dohode. V prípade, ak sa skutočnosti pod ľa tohto bodu 
ukážu ako nepravdivé alebo neúplné, ktoré by mohli mať za následok neplatnosť tejto 
dohody, prípadne iné nepriazn ivé dôsledky na právne postavenie oprávneného, povinný sa 
zaväzuje nahradiť oprávnenému všetku škodu, ktorá oprávnenému v tejto súvislosti vznikla. 

3. Predmetom tejto dohody je úprava spôsobu vykonávan ia práv vyplývajúcich zo zákona č. 
351 / 201 1 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZEK") k nehnute ľnostiam - k časti pozemku špecifi kovaného v bode 1 tohto článku o výmere 
5 m2 + 2 m2, tak ako je to zakreslené na kópiii z katastrálnej mapy, ( ďalej iba KM), ktorý je 
prílohou č. 1 k tejto dohode, oprávneným tak, aby povinný bol obmedzený vo svojich právach 
len v nevyhnutnej miere, ako aj dohoda účastníkov tejto dohody o výške a spôsobe úhrady 
primeranej jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie užívania neh nute ľnosti. Táto dohoda 
nemá žiadny vplyv na existenciu zákonného vecného bremena a existencia, alebo zánik tejto 
dohody nemá žiaden vplyv na existenciu alebo zánik zákonného vecného bremena. 

4. Na základe vyššie uvedeného je výl učným a základným účelom tejto dohody úprava práv 
a povinností strán tejto dohody v súvislosti s užívaním nehnuteľností oprávneným na základe 
zákonného vecného bremena prostredníctvom umiestnenia a prevádzkovania 
telekomunikačného vedenia a zariadení oprávneného na / v tejto nehnuteľnosti , pričom 

oprávnený za týmto účelom v nehnuteľnosti zriadi a bude prevádzkovať: 

4.1 technologické zariadenie MSAN ako súčasť verejnej elektronickej komunikačnej siete 
a optický kábel vere1ne1 elektronickej komunikačnej siete, vybudované 
v rámci stavby „ITTC/ B IL Dubnica nad Váhom, SR Bratislavská" 
v zmysle územného rozhodnutia č. Výst.-14623/ 2013-Va-TS1-N10 zo dňa 

02.05.2016 a 

4.2 technologické zariadenie RE-MSAN, ako súčasť verejnej elektronickej komunikačnej 

siete, vybudované v rámci stavby "ITTC/B IL Dubnica nad Váhom, SR Bratislavská" v 
zmysle vydaného oznámenia k ohláseniu drobnej stavby č. Výst. 27309/ 2017-Lo zo dňa 
11. 1 O. 2017 (prípojka a zariadenia uvedené v bode 4.1 a 4.2. ďalej spolu len ako 
„telekomunikačné zariadenia"). 

Užívanie nehnuteľnosti zah ŕňa aj vykonávanie výmen, opráv, úprav a dopÍňania potrebných 
častí telekomunikačných zariadení, ako aj montáží zabezpečovacieho systému zo strany 
oprávneného. 

5. Povinný podpisom tejto dohody udeľuje oprávnenému bezvýhradný súhlas na dopÍňanie resp. 
rozširovanie telekomunikačných zariadení, umiestnených na nehnuteľnosti podľa bodu 3 
tohto článku dohody. Účastníci tejto dohody sa dohodli, že súhlas podľa predchádzajúcej vety 
sa považuje za súhlas povinného s rozširovaním alebo dopÍňaním telekomunikačných 
zariadení oprávneného v nehn uteľnosti pre potreby súvisiaceho stavebného konania. 
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6. Oprávnený vyhlasuje, že telekomunikačné zariadenia v zmysle ust. § 2 ZEK tvoria súčasť 
verejnej elektronickej komunikačnej siete. 

7. Oprávnený vyhlasuje, že je podnikom poskytujúcim verejnú sieť a služby v oblasti 
elektronických komunikácií v súlade s § 5 ods. 1 ZEK. 

8. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že v súvislosti s užívaním nehnuteľnosti boli zo strany 
oprávneného dodržané všetky podmienky tohto užívania podľa príslušných právnych 
predpisov, a preto toto užívanie nehnuteľností nebudú v budúcnosti akýmkoľvek spôsobom 
spochybňovať. 

9. Povinný uznáva, že oprávnený ako podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme 
v nevyhnutnom rozsahu oprávnený v zmysle ust. § 66 ods. 1 ZEK: 

a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej 
nehnuteľnosti , 

b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na 
cudziu nehnuteľnosť, 

c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu , najmä odstraňovať a okliesňovať stromy 
a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej 
výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku, a povinný je mu to povinný umožn iť, 

a teda oprávnený má právo telekomunikačné zariadenia zriadiť a prevádzkovať v 
nehnuteľnosti špecifikovanej v tejto dohode. 

Čl.II 
Výška, splatnosť a spôsob platenia jednorazovej primeranej náhrady 

1. Povinný a oprávnený sa podľa§ 66 ods. 5 ZEK dohodli, že oprávnený uhradí povinnému za 
nútené obmedzenie užívania nehnuteľnostíivo forme zriadenia a prevádzkovania 
telekomunikačných zariadení spolu jednorazovo čiastku 200,- € , slovom dvesto eur„ 
Náhrada bola určená dohodou zmluvných strán. Náhradu sa oprávnený zaväzuje zaplatiť 
povinnému do 45 dní od účinnosti tejto dohody, bezhotovostným prevodom na účet 
povinného uvedený v záhlaví tejto dohody, s čím povinný bezvýhradne a neodvolate ľne 

súhlasí. V tejto sume nie je zahrnutá právnym predpisom stanovená daň z pridanej hodnoty. 
V odplate sú zahrnuté všetky náklady a výdavky, ako aj akékoľvek iné plnenia finančnej 
alebo nefinančnej povahy, ktoré povinný vynaloží za účelom splnenia svoj ich povinností 
podľa tejto dohody. Zmluvné strany sa v zmysle § 151 n ods. 3 Občianskeho zákonníka 
dohodli, že oprávnený nie je povinný znášať akékoľvek náklady na zachovanie a opravy 
nehnuteľnosti. 

2. Umiestnenie telekomunikačných zariadení na pozemku pare. č. KN-C 1110/ 41 O v 
katastrálnom území Dubnica nad Váhom, bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v 
Dubnici nad Váhom nasledovne : 
a) zariadenie MSAN s optickým káblom verejnej elektronickej komunikačnej siete -

uznesením MsZ č . 151 / 2016 dňa 25. 08. 2016 
b) zariadenie RE-MSAN - uznesením MsZ č. 144/ 2017 dňa 21. 09. 2017 

Obidva výpisy z uznesení mestského zastupiteľstva sú prílohou tejto dohody. 

3. Zmluvné strany sa dohodli , že dohoda je uzavretá na dobu neurčitú. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda zanikne 
a) dohodou zmluvných strán 
b) zán ikom oprávnení oprávneného podľa § 66 ods. 1 ZEK 
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Čl.III 
Ďalšie ustanovenia 

1. Účastníci tejto dohody sa dohodli, že náklady spojené so zriadením a prevádzkovaním 
telekomunikačných zariadení bude znášať oprávnený. 

2. Povinný pred podpísaním tejto dohody predloži l oprávnenému doklady preukazujúce jeho 
vlastníctvo nehnuteľnosti. Povinný sa zároveň zaväzuje, že pokiaľ akýmkoľvek spôsobom 
nehnuteľnosť prevedie na tretiu osobu, bude informovať o svojich povinnostiach 
vyplývajúcich zo ZEK a tejto dohody nového vlastníka nehnuteľnosti . 

3. Oprávnený je povinný pri výkone svojich oprávnení postupovať s potrebnou opatrnosťou tak, 
aby povinného ani iné osoby svojou činnosťou neobťažoval nad mieru primeranú pomerom 
a svoje oprávnenia k nehnuteľnosti vyplývajúce mu zo ZEK a tejto dohody vykonával len 
v nevyhnutnom rozsahu pri maximálnom možnom rešpektovaní práv a záujmov povinného. 

4. Oprávnený vyhlasuje, že pri vykonávaní údržby a vstupoch na nehn uteľnosť bude dodržiavať 

všetky protipožiarne a bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrickom zariadení tak, aby 
nebola ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia povinného, iných osôb, ktoré sa budú 
vyskytovať v blízkom okolí a ani ich majetku. 

5. Ak v budúcnosti pri prevádzkovaní te lekomunikačných zariadení 
oprávneným, či jeho dodávateľmi dôjde k narušeniu nehnuteľnosti , oprávnený sa 
zaväzuje, že tieto po ukončen í prác uvedie do pôvodného stavu a ak to nebude 
možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho 
predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehn uteľnosti s prihl iadnutím na 
nevyhnutné zmeny, a to v lehote do dvoch mesiacov od ukončen ia týchto prác. 
Ak postup podľa predchádzajúcej vety nebude možný alebo ak bude výsledný 
stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je oprávnený povinný vyp l atiť 

povinnému jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia 
využívania nehnuteľnosti za podmienok uvedených v§ 66 ods. 4 ZEK. 

6. V prípade, ak iná právnická osoba alebo fyzická osoba bude mať záujem 
inštalovať na nehnuteľnosti akékoľvek technologické zariadenie, neudelí povinný 
súhlas, ak je oprávnený ho udeľovať, skôr, ako na inštaláciu takéhoto zariadenia, 
prípadne stavby, nedá súhlas oprávnený na základe posúdenia projektovej 
dokumentácie zamýšľanej stavby či zariadenia. Oprávnený je však oprávnený 
vydať nesúhlasné stanovisko len v prípade, že umiestňované zariadenie by mohlo 
rušiť alebo inym spôsobom zasahovať do telekomunikačných zariadení, 
čím by oprávnenému bolo znemožňované plnenie povinností vyplývajúcich mu 
zo ZEK alebo platnej licencie. 

7. Povinný sa zaväzuje poskytnúť oprávnenému potrebnú súč i nnosť pri udržiavaní 
a prevádzkovaní telekomun ikačných zariadení na1ma tým, že umozni 
prístup osobám i mechanizmom na nehnuteľnosť, ktorá je špecifikovaná v čl. 1 
bod 1 tejto dohody, ako aj na iné svoje nehnuteľnosti, ktoré nie sú špecifikované 
v č l. 1 tejto dohody, a to v nevyhnutnej miere a po nevyhnutný čas v súlade 
s pov i nnosťami vyplývajúcimi mu z ust. § 66 ZEK. Rovnako sa povinný zaväzuje 
poskytnúť oprávnenému akúkoľvek ďalši u súčinnosť pri údržbe a opravách 
telekomunikačných zariadení alebo ich časti, ak táto bude potrebná. 
Zároveň je povinný povinný dbať o to, aby nepoškodzoval a nerušil prevádzku 
elektronických komunikačných sietí -telekomunikačných zariadení. 
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8. Oprávnený a povinný sa tiež dohodli , že oprávnený bude mať povinnosť 
v zákonom stanovenej 15 dňovej lehote upovedomovať povinného o príchodoch 
a vstupoch na nehnuteľnosť len v prípade, ak bude vykonávať rekonštrukčné 

práce rozsiahlejšieho charakteru, ktoré by sa mohli podstatným spôsobom 
dotknúť užívania nehnuteľnosti . Povinný výslovne a neodvolatel'ne súhlasí s tým, 
aby ho oprávnený o kontrolách telekomuni kačných zariadení 
nachádzajúcich sa na/ v nehnuteľnosti , ani drobných opravách či úpravách 
týchhto telekomunikačných zariadenia vopred neupovedomoval, a teda 
povinný umozni bez ďalšieho vstup oprávneného a jeho dodávateľov 

a zmluvných partnerov na nehnuteľnosť. Účastn íci tejto dohody sa tiež dohodli, 
že oprávnený nebude mať povinnosť upovedomovať povinného ani pokiaľ budú 
vstu povať do priestorov jeho zmluvní partneri , najmä dodávatelia oprávneného, 
ktorí budú vykonávať práce na telekomunikačných zariadeniach. 

9. Účastníci tejto dohody sa dohodli, že v prípade ak povinný bude vykonávať 
stavebné úpravy, pri ktorých bude nutné vykonávať práce na nehnuteľnosti , ktoré 
budú vyžadovať aj zásah do telekomunikačných zariadení oprávneného 
umiestnených na nehn uteľnosti , oprávnenému túto skutočnosť vopred 
písomne oznámi ešte v čase, kedy sa začne pripravovať vyhotovenie projektovej 
dokumentácie, pričom strany tejto dohody spoločne a v dobrej viere vynaložia 
všetko možné úsilie na to, aby nedošlo k obmedzeniu činnosti te lekomunikačných 

zariadení alebo aby k prípadnému obmedzeniu došlo len v nevyhnutnej miere 
a na nevyhnutný čas. 

Č l. IV 
Doručovan ie písomností 

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodu 
sa rozumie doručen ie písomnosti doporučene poštou na adresu určenú podľa bodu 2 tohto 
článku , doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej strane tejto dohody. Za deň 
doručenia písomnosti sa považuje aj deň , v ktorý účastn ík tejto dohody, ktorý je adresátom, 
odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v ktorý márne uplynie najmenej dvojtýždňová 
úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou strane tejto dohody, 
alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou strane tejto dohody, preukázateľne 

zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval", „adresát je neznámy" 
alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na 
pravde. 

2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel účastníkov tejto 
dohody uvedené v záhlaví tejto dohody, ibaže odosielajúcej strane adresát písomnosti 
preukázateľne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovan ie 

písomností. V prípade akejkolvek zmeny adresy určenej na doručovan i e písomností na 
základe tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou sa príslušná strana tejto dohody 
zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú stranu; v takomto prípade 
je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená strane tejto dohody pred 
odosielaním písomnosti. 

5 

Ochrana 
údajov



-

Čl.V 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a dodatky tejto dohody je možné uskutočniť len na základe písomnej 
dohody jej účastníkov. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú jej nasledovné prílohy: 
a) Príloha č.1 - kópia z katastrálnej mapy so zákresom telekomunikačného 

zariadenia MSAN a prípojky a telekomunikačného zariadenia RE-MSAN 
b) Príloha č.2- list vlastníctva č. 2600, katastrálne územie Dubnica nad Váhom 
c) Výpisy z uznesení MsZ č. 151/ 2016 a 144/ 201 7 

3. Účastníci tejto dohody sa v zmysle ust. § 262 ods. 1 a 2 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") dohodli, že právne 
vzťahy upravené touto dohodou, ako aj vzťahy touto dohodou výslovne neupravené, ale z nej 
vyplývajúce, sa spravujú Obchodným zákonníkom a podporne ustanoveniami súvisiacich 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Ak niektoré ustanovenia tejto dohody nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo 
neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných 
ustanovení. Namiesto neúčinných alebo neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa 
použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto 
dohody. 

5. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre potrebu 
každého z jej účastníkov. 

6. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda podlieha zverejneniu v zmysle § 5a 
zákona č. 211/ 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
ako povinne zverejňovaná zmluva a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle povinného v zmysle§ 4 7a Občianskeho zákonníka. 

7. Povinný sa zaväzuje doručiť oprávnenému písomne potvrdenie o dni zverejnenia 
dohody v zmysle zákona č. 211 / 2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám 

8. Povinný si je vedomý skutočnosti, že s údajmi v tejto dohode sa bude v nevyhnutnom 
rozsahu oboznamovať aj spoločnosť Deutsche Telekom Services Europe, s.r.o„ 
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO 44 921 101 a spoločnosť Swiss Post Solutions, s.r.o, 
Púchovská 16, 830 05 Bratislava, IČO: 35843390, ktoré pre spo ločnosť Slovak T elekom, 
a.s. zabezpečujú proces vyhotovenia a správy objednávok a príjem faktúr a pre prípad, že 
k takémuto oboznámeniu dôjde, s ním povinný súhlasí. 
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9. Účastníci dohody vyh lasujú, že si túto dohodu pred jej podpísaním riadne prečítali , že bola 
uzatvorená po riadnom prerokovaní jej obsahu podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a 
zrozumiteľne , nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými 

podpismi. 

V Dubnici nad Váhom dňa „J.f.„ 1..„ .~f g 

primátor mesta 

1 9 -12- 2017 
V Bratislave dňa „ „ „„„„„ „ „.„„„ 

Oprávnený: 

Slovak T elekom, a.s. 
Ing. Jan Kapal 

Senior manažér správy 
technologických priestorov 

a konštrukcie sietí 

~ .. 
-.1-' ') t-'1 , •. ,... "ľra 

) ' \)~ „, ... l' 
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1111 0/4101 ~ 

Legenda. 

SLP VEDENIE 

NAVRHOVANÁ PRIPOJKA NN 

NAVRHOVANA PRIPOJKA NN realizovaná pretlakom 

POZNAMKY 

- KR ŽOVANIA A SÚBEHY INŽ SIETi RIEŠlf V SÚLADE S STN 73 6005 
-PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNt VYTÝČlf VŠETKY JESTV INZIN ERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI 

ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3PEN. str 50Hz,400V/TN-C-S 
OCHRANA PRED DOTYKOM NE21vYCH ČASTÍ: 
SAMOČINNÝM ODPOJENiM NAPÁJANIA 
PROSTREDIE: 103-VONKAJŠIE-VID.PROTOKOL 

Ochrana údajov



Úrad gcodé;ie , karto g rafie a katastra Slovens kej re publiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres Ilava Vytvorené cc, katas trá lny porta l 

Obec DUBNICI\ N/\I) VÁHOM 

Katastrálne Ú/Cm1c Du b n ica nad Vähom 
Datum vyhotovenia 16.10.2017 

C<.1s vyhotovc111<.1 11.22 :4 5 

Č IASTOCNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2600 
CllS i /\ Mf\JI I KOV/t l'OOS I /\ 11\ 

P/\RCEL Y rcg is lra "C" e vid o vané na ka lastr;i lnci ma pe 

l'arcclné číslo Vymcra v m7 nruh po,emku Spósob vy ui. p. Umit:s t. pO'.t'mku l'r isv ny v/ťah IJruh ch. n. 
11 101410 3502 /.as tavané p lochy a 

nädvoria 
t cgcnda 
Spósob vyll/ivoma po,omku 

18 Po,omok na ktorom JC <1vor 
Um1cst11c111c po/C1mku 

1 Po1cmok JC um1cs111cný v 1<.1stavnnom ú1cm1 obec 
Os1atnó parcely ncvy;1adanó 

ČllSi /J. Vlf\SJNiCll\ /NI 01'1?1\VNI Nť OSO/lY 

18 1 

Por. číslo P ricLvisko. meno (na ... ov}, rodnč pric ... v is ko, dá:um narodenia, rcdné čjsJo {IČO) a Spo:uvlastnicky podJcl 
m iesto trvali:h o pnbylu (s íd lo) v l astnika 

t°Jčastnik pravncho v1ťahu Vla~tnik 

1 Mesto Dubnica naa V:i hom, !lra tis lavská 4 3419 , llubnrca nad Váhom, 
PSČ 018 41, S l~ 

IČO: 

/ame nn a ~mluva V 1045/96 
/ amc nna Lmluva V 1631196 

/.1ados t o ;aprs geom.pianu c .20197 ;o d na 25.2.1997 - / 400/97 
l~07hod nutíc c .99197 . Z 382197 
Ho,h od nutie c .211/97 - / 396/97 
Za pis p o;emku C l' L O dna 3.2.1997 - L 2 12197 
/apís po;e mku GP ;o d na 14 .2.1997 - / 275197 
Kupna n n luva V 1853196 
l'o tvrueni" ; o dna 24 .3.1997 - / 546197 
/apis geom.pia nu na l V ;o dna 17.3.19S7 . / 53Bl97 
l'o tvraenic c . M 3197 • /. 889/97 
/.rad o:: l o ' a pis geom.pianu c .152157 . L Sô1/97 
lfo; hod n utrc c .2 7197 - / 1157197 
Lrad ost ;o dna 25.'1.1997 o ;apis geom.pianu· 803197 
iiadosľ o ,;ipis geom.p lá nu č .274197 . /. 1559/97 
LiadosľoLóipís geom.p ia nu č . 19219 7- / 1 326197 
Kúpna ;mtuva V 1141197 
Kúp n a ;mluva V 2078197 

/.iadosť ; o d ria 24 .10 .19 37 o nipos g eom.plánu-/ 231019 7 
i rados ť o ;;i pís gco. planu č. 744 -28193 ll ,;o dňa 11.11 .1997 . '/ 2486197 
il o;hu dnulic c. 125197 . / 226198 
llo;hodnutie é. 19198 · / 229198 
llo,h.:idnutie č. 20198 - / 230/S8 

/apos geom.plánu č .32296525-1 197 L O dňa 6.2.1997 . / 374198 
Ho;ho dnutic č.211198 . / 406198 
Ho;hodnutie 'o dňa 9.3.1998 - 'l 128198 
Kúpna ;mtuva V 552198 

l~o,hodnutie OÚ llav,odbor l'P t 111 55198 - lll\1Jo dňa 6.3.1998 . H 27198 
Kú pna ; mluva V 546198 

1 / 1 

l 1tul nadobudnutia 
t 1lul n-.d obu dnu tia 

l 1tul nadobudnutia 

l rtul nadobudnutia 
Titu l n adobudnutia 
l itul nadobudnulra 
l rtu l n adobudnutia 
1 itul n adobudnutia 
T1lul nad obudnutia 
l 1tu l n adobudn u tia 
l 1tul n adobudn utia 
l rtul nadobudnutra 
l it u l n ad obudnutia 
1 itul n adobud n utia 
Titu l nadobud n utia 
Titul n adobudnutia 
1 itu l nado budnutia 
Titul n adobudnutia 
l 1tul n adobudnutia 

l 1tul na dobudnutia 
l rtul nado b udnutia 
r 1lul nadob udnutia 
r •tul nadob udnulta 

l rtul nadobudnutia 
l 1lul nadob udn utja 
Titul nadobudnut ia 
l rtul na dobudnutia 
l ítu l nadobudnut ia 
ri tul na dobudnutia 
l rtu l nadobud n utia 
r 1tul nadob udnutia 

l 1Stll'o d O určení čís l a supis ného č .43198 ,44198,45198 / O dň a 31.3.1998 - / 768198 
Í..iaciosľ o i'iipis po;,cmkov na "äkladc QComclrickóho p lánu č.VYst.1 81 /98,fO dňa 

ln fo rma l ivny v:jrpis 1/13 Úda1cplatnck 16.1 0 .201 7 18:0 0 
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Mesto Dubnica nad Váhom 

• 
VÝP 1 S 

uznesenia zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 25.08.2016 č. 151/2016 

10. Nakladanie s majetkom mesta 

10.3 Zriadenie vecného bremena - umiestnenie zariadenia MSAN na mestskom pozemku 
v prospech oprávneného - spoločnosti Slovak Telekom. a. s„ Bajkalská 28. 817 62 Bratislava 
Predkladal: František Mikolášek, zástupca primátora mesta 

Uznesenie číslo 15112016 
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom 
schvaľuje 

zriadenie vecného bremena na pozemku pare. č. KN-C 1110/410 v katastrálnom území Dubnica 
nad Váhom, vlastnícky patriaceho mestu, zapisaného na liste vlastníctva č. 2600, ktoré spočiva 
v práve umiestnenia a následného prevádzkovania zariadenia MSAN v prospech oprávneného z 
vecného bremena - spoločnosti Slovak lelekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO : 
35763469. 
Podmienky: 
- žiadateľ si zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na zameranie pozemku, na 

ktorom bude umiestnené zariadenie MSAN. Umiestnenie zariadenia MSAN na pozemku 
bude upresnené podľa požiadavky mesta k termínu ohlásenia stavby. 

- pre potreby vydania stavebného povolenia sa so žiadateľom uzavrie zmluva o budúcej 
zmluve o zriadeni vecného bremena 

- riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzavrie až po realizácii stavby zariadenia 
MSAN a jeho geometrickom zameraní 

- vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú 
- vecné bremeno sa zriadi odplatne 
- odplata za zriadenie vecného bremena predstavuje 100,- € 
- odplata za zriadenie vecného bremena bude uhradená mestu Dubnica nad Váhom na 

základe Dohody o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie uživania nehnuteľnosti 
- poplatky súvisiace s vkladom zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra 
nehnuteľností uhradi oprávnený z vecného bremena. 

~tSTo 

~' .-,an ·!o/lng1 zef Gaš~ik 
pru\ átor mes\ 

Dubnica nad Váhom, 30. 08. 2016 
Za správnosť: Bc. Janka Sedláčková Valigurčinová , zapisovateľka MsZ 
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Mesto Dubnica nad Váhom 

• 
VÝ P I S 

uznesenia zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 
konaného dňa 21 .09.2017 č. 144/2017 

15. Nakladanie s majetkom mesta 
Predkladal: František Mikolášek, zástupca primátora mesta 

15. 11 2.iadosť o zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektromerového rozvádzat a RE
MSAN na ulici Bratislavskej - žiadateľ profi - NETWORK. s. r. o .. Bratislavská 117148. 911 05 
Trenčín 

Uznesenie číslo 144/2017 
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom 
schvaruje 
zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektromerového rozvádzača k stavbe .INS FTTC/B IL 
Dubnica nad Váhom, Bratislavská" na pozemku pare. č. KN-C 11 10/41 O v katastrálnom úze mi 
Dubnica nad Váhom, zapísaného na liste vlastníctva č. 2600, v prospech oprávneného - Slovak 
Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Vzhľadom k tomu, že ide o elektroenergetické 
zariadenie, v prípade nutnosti je možné toto vecné bremeno zriadiť v prospech tretej osoby -
v prospech správcu, ktorým je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 Žilina. 

Podmienky : 

vecné bremeno sa zriadi odplatne, vzhľadom na rozsah rozvádzača (30x40x60 cm) za 
jednorazovú náhradu vo výške 100,- € 

- jednorazová náhrada bude uhradená mestu Dubnica nad Váhom do 60 dní od podpísania 
zmluvy resp. dohody oboma zmluvnými stranami 
vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú 
oprávnený z vecného bremena zabezpečí po realizácii stavby vypracovanie geometrického 
plánu, ktorým bude elektromerový rozvádzač zameraný 
zriadenie vecného bremena sa uskutoční na základe zmluvy, uzatvorenej medzi povinným 
a oprávneným z vecného bremena, ale o zo zákona na základe zápisu do katastra 
nehnuteľnost i . 

~ s 
3nrr 1 '>"'°'o 

Dubnica nad Váhom, 5.10.2017 

Ing. ozef GašP.arík 
p mátor mes a 

Za správnosť: Bc. Janka Sedláčková Valigurčinová, zapisovateľka MsZ 
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