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Vaša značka 
Yourref 

Naša značka 
Our ref 

Vybavuje 
Contact 

Bratislava 

247/2012 Ing. JozefHavrila 

0918 560 066 

23.11.2012 

Vec: Žiadost' o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre 
stavbu: "Kanalizácia a ČOV Sereď'- predÍženie trasy výtlačného potrubia "V6"
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 

Na základe plnej moci mandatára Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za 
hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra zo dňa 07.02.2012 Vám v prílohe zasielame zmluvu o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena pre dotknuté parcely pre stavbu: 

Kanalizácia a ČOV Sereď'- predÍženie trasy výtlačného potrubia "V6". 

Na predmetnú stavbu vydalo mesto Sereď ako príslušný stavebný úrad územné rozhodnutie o 
umiestnení líniovej stavby "Kanalizácia a ČOV Sereď - predÍženie trasy výtlačného potrubia 
"V6", pod č. 5308/ÚPaSP 556/2012 zo dňa 11.9.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
18.10.2012. 

Podl'a územného rozhodnutia a projektovej dokumentácie "Kanalizácia a ČOV Sereď -
predÍženie trasy výtlačného potrubia "V6" vypracovanej spoločnost'ou AD Consult, a.s., 
predÍženie výtlačného potrubia má byt' vybudované na pozemku zapísanom v katastri 
nehnutel'ností ako parcela registra "E" č. 597/101, druh pozemku - ostatné plochy, 
v katastrálnom území Stredný Čepeň, zapísaná na liste vlastníctva č. 591, umiestnená 
v zastavanom území obce. 

Podl'a § 58 v spojení s § 139 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, stavebník musí preukázať, že má 
k pozemku iné právo, ktorým je aj dohoda o uzavretí budúcej zmluvy o vecnom bremene, ktorá 
ho oprávňuje zriadiť stavbu na cudzom pozemku. 
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Na základe vyss1e uvedeného, Vám v prílohe zasielame v mene mandatára 
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., návrh zmluvy o budúcej zmluve o vecnom 
bremene pre dotknutú parcelu pre stavbu "Kanalizácia a ČOV Sereď' - predÍženie trasy 
výtlačného potrubia "V6". 

S pozdravom, 

~ 
Ing. Daniel Sztruhár 
člen predstavenstva 

Prílohy: 

AD Consult, a.s. 
HradskO 80 

821 07 BRATISLAVA 
!OO 36 869 237 IČ DPH: SK202172A342 

(4) 

l) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a súhlas s realizáciou stavby bremena 
podľa§ 50a a§ 151o) a nasl. Zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 
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