
Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: 729/2021/OM

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 
(ďalej ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvorená podľa § 50a a § 151n a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) medzi zmluvnými stranami:

1/ Budúci povinný z vecného bremena:
Slovenská republika, v mene ktorej koná správca
Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny 

podnik
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Právna forma: štátny podnik
Zastúpený: Ing. Róbertom Hokom, generálnym riaditeľom
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK 2020066213
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK68 0200 0000 0029 6009 8059
Zapísaný: Obchodný register okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Pš, 

vložka č. 713/S
Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a súčasne 
adresa na doručovanie písomností:

SLOVENSKÝ VODOHODPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Košice
Ďumbierska 14, 041 59 Košice

(ďalej ako „budúci povinný z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2/ Budúci oprávnený z vecného bremena:
Obchodné meno: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov
Právna forma: samosprávny kraj
zriadený zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov ( zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

(ďalej ako „budúci oprávnený z vecného bremena“ a spolu s budúcim povinným z vecného 
bremena ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

IČO: 378 70475
DIČ: 202 1626332
IČ DPH: SK202 1626332
Zastúpený: PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predseda
Bankové spojenie: štátna pokladnica
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082
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Článok L
Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle 
zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, 
správu majetku štátu - nasledovnej pozemkovej nehnuteľnosti, ktorej výlučným 
vlastníkom je Slovenská republika:
- parcela registra C KN číslo 970 o výmere 6 651 m2, druh pozemku vodné plochy, 

spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Lomnička, obec Lomnička, okres 
Stará Ľubovňa,

zapísaná na LV č. 1005, vedenom Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor 
(ďalej ako „budúca zaťažená nehnuteľnosť“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Budúci oprávnený z vecného bremena je investorom/stavebníkom nasledovnej stavby:
- „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará 

Ľubovňa - Elokované pracovisko, Lomnička 150“ v rámci ktorej bude realizovaný 
stavebný objekt „SO 10 Dažďová kanalizácia“ súčasťou ktorého bude uloženie 
výustného objektu z ČO V zaústeného do recipientu Lomnický potok.

(ďalej ako „budúca oprávnená stavba“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok II.
Predmet zmluvy

L Vzhľadom na skutočnosť, že časť budúcej oprávnenej stavby sa bude realizovať 
na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán 
uzatvoriť za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného bremena 
s obsahom dohodnutým v Článku IV. tejto zmluvy.

2. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní 
od doručenia písomnej výzvy budúceho oprávneného z vecného bremena budúcemu 
povinnému z vecného bremena uzavrú spolu zmluvu o zriadení vecného bremena 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie 
vecného bremena na budúcu zaťaženú nehnuteľnosť v znení určenom podľa Článku IV. 
tejto zmluvy (ďalej aj ako „budúca zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).

3. Táto zmluva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena dokladom k pozemkovej 
nehnuteľnosti uvedenej v Článku I. odsek 1. tejto zmluvy, podľa § 58 ods. 2 
v nadväznosti na § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako iné právo k pozemku.

4. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy 
o zriadení vecného bremena, je druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa na súde, 
aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím.

5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného 
bremena, ak budúca oprávnená stavba nebude realizovaná na budúcej zaťaženej 
nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu 
o zriadení vecného bremena, ak budúca oprávnená stavba bude realizovaná v rozpore 
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podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom, 
stanoviskom budúceho povinného z vecného bremena vydaného pod č. CS SVP OZ KE 
4630/2020/4 zo dňa 03.11.2020, všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne 
v rozpore s podmienkami a oprávnenými požiadavkami danými budúcim povinným 
z vecného bremena v priebehu výstavby. Stanovisko pod č. CS SVP OZ KE 4630/2020/4 
zo dňa 03.11.2020 tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Článok III.
Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Budúci oprávnený z vecného bremena je povinný vyzvať do šesťdesiatich (60) 
kalendárnych dní po zrealizovaní stavby budúceho povinného z vecného bremena 
na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou po vyhotovení 
geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena (porealizačné zameranie), 
najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní po nadobudnutí právoplatnosti 
rozhodnutia povoľujúceho užívanie budúcej oprávnenej stavby (ďalej len „kolaudačné 
rozhodnutie“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Súčasťou výzvy, ako jej príloha, musí byť geometrický plán na zameranie rozsahu 
vecného bremena (ďalej len „geometrický plán“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré 
má byť budúcou zmluvou zriadené. Budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí 
na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného 
bremena po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby. Predpokladaný záber budúceho 
vecného bremena by mal predstavovať cca do 15m2.

3. Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí 
byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu organizačnej zložky budúceho povinného 
z vecného bremena, ktorou je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny 
podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice alebo na inú adresu, 
ktorú budúci povinný z vecného bremena budúcemu oprávnenému z vecného bremena 
písomne na tento účel oznámi.

4. V prípade, že budúci oprávnený z vecného bremena nevyzve v lehote určenej v odseku 1. 
tohto článku tejto zmluvy budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie 
zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený 
písomne vyzvať budúceho oprávneného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy 
o zriadení vecného bremena.

Článok IV.
Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s oprávneným z vecného bremena zmluvu 
o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka oprávnenej 
stavby - budúceho vlastníka parcely registra C KN číslo 432, druh pozemku ostatné 
plochy o výmere 8 128 m2 , k. ú. Lomnička, obec Lomnička, okres Stará Ľubovňa, 
zapísanej na LV č. 999 vedenom Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor. 
Toho času je vlastníkom predmetnej parcely Slovenský pozemkový fond, Búdková 
cesta 36, 811 04 Bratislava. Budúci oprávnený z vecného bremena je žiadateľom 
o bezodplatný prevod predmetnej parcely do svojho výlučného vlastníctva a zároveň je 
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investorom oprávnenej stavby, a to za podmienok, že budúci oprávnený z vecného 
bremena sa stane vlastníkom vyššie uvedenej parcely, že bude vydané stavebné 
povolenie, ktoré nadobudne právoplatnosť na oprávnenú stavbu a bude schválené 
financovanie prostredníctvom IROP, na umiestnenie inžinierskej siete, vrátane 
ochranného pásma pre oprávnenú stavbu. Predmetom zmluvy je zriadenie vecného 
bremena spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:

a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie, vybudovanie, prevádzkovanie, 
údržbu, opravy a užívanie oprávnenej stavby,

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd 
vozidlami, mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú 
nehnuteľnosť, v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. 
inými stavebnými úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo 
na účely opráv, údržby, kontroly oprávnenej stavby,

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému z vecného bremena 
vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy,

(ďalej ako „vecné bremeno“ v príslušnom gramatickom tvare).
2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.
3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu. Jednorazová náhrada 

za zriadenie vecného bremena je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade s § 3 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov vo výške 200,00 EUR bez DPH, t. j. 240,00 EUR vrátane DPH (slovom: 
dvestoštyridsať eur) pri zábere vecného bremena do 50 m2. Oprávnený z vecného 
bremena je povinný spolu s jednorazovou náhradou za zriadenie vecného bremena a s 
nákladmi spojenými s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradiť aj náklady 
spojené s návrhom zmluvy vo výške 10,00 €.

4. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje takto stanovenú jednorazovú odplatu uhradiť 
na základe faktúry, ktorú vystaví povinný z vecného bremena do tridsiatich (30) 
kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena.

5. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia. 
Za deň úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet povinného 
z vecného bremena uvedený v záhlaví budúcej zmluvy vo formáte IBAN. V prípade, že 
splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za 
deň splatnosti považovať najbližší budúci pracovný deň.

6. V prípade, že sa oprávnený z vecného bremena dostane do omeškania so zaplatením 
odplaty - jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, a to i v dodatočne 
písomne určenej lehote zo strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať 
(10) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie, považuje sa 
to za podstatné porušenie zmluvy o zriadení vecného bremena a oprávneným z vecného 
bremena tým vzniká povinnosť zaplatiť povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu 
vo výške dvojnásobku výšky jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, tým 
nie je dotknuté právo na náhradu škody. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej 
pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej 
pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej 
zmluvnej povinnosti.
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7. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena 
právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra 
nehnuteľností, správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra 
nehnuteľností uhradí na vlastné náklady oprávnený z vecného bremena.

8. Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že v plnej miere rešpektuje a bude rešpektovať 
skutočnosť, že povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťaženej 
nehnuteľnosti vykonávať povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace 
so správou majetku štátu. Oprávnený z vecného bremena súčasne vyhlasuje, 
že oprávnenú stavbu realizoval v súlade s písomnými stanoviskami a vyjadreniami 
povinného z vecného bremena, predovšetkým so stanoviskom povinného z vecného 
bremena pod č. CS SVP OZ KE 4630/2020/4 zo dňa 03.11.2020 a v súlade splatnými 
povoleniami. V prípade, že sa vyhlásenie oprávneného z vecného bremena podľa 
predchádzajúcej vety preukáže ako nepravdivé:
- oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje v celom rozsahu znášať prípadné škody, 

ktoré vzniknú v dôsledku realizácie oprávnenej stavby v rozpore s písomnými 
stanoviskami a vyjadreniami povinného z vecného bremena a/alebo v rozpore 
s platnými povoleniami,

- povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať 
akúkoľvek škodu na majetku oprávneného z vecného bremena, ktorá sa stane 
oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s činnosťou povinného z vecného 
bremena vykonávanou na zaťaženej nehnuteľnosti.

Článok V.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcej 
oprávnenej stavby na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, a to za podmienok ďalej 
dohodnutých v tejto zmluve.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou v celom 

rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcej zaťaženej 

nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne 
prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,

c) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k budúcej 
zaťaženej nehnuteľnosti,

d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho 
s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou.

3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo 
zániku všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, 
ktoré by bránilo alebo znemožnilo uzatvoreniu budúcej zmluvy o zriadení vecného 
bremena v zmysle tejto zmluvy. Budúci povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje, 
že budúcu zaťaženú nehnuteľnosť ani jej časť, ktorá má byť zaťažená vecným 
bremenom:
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a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného z vecného 
bremena a ani

b) ju nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva 
zodpovedajúce vecnému bremenu budúcim oprávneným z vecného bremena.

4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
a) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu 

a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy,
b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na budúcej 

zaťaženej nehnuteľnosti, uviesť budúcu zaťaženú nehnuteľnosť 
do rovnakého stavu, v akom bola pred vykonaním zásahu, pričom náklady 
na zachovanie, údržbu a úpravy budúcej zaťaženej nehnuteľnosti bude znášať 
budúci oprávnený z vecného bremena v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie 
budúcej zaťaženej nehnuteľnosti do pôvodného stavu po vykonaní práv 
vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,

c) dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku budúceho povinného z vecného bremena 
zo dňa 03.11.2020 pod číslom CS SVP OZ KE 4630/2020/4,

d) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku budúceho povinného z vecného 
bremena, pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti budúceho 
oprávneného z vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti.

5. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúcu zaťaženú 
nehnuteľnosť, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

6. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004 
Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 
a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších 
predpisov.

7. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej 
nehnuteľnosti činnosti súvisiace s realizáciou budúcej oprávnenej stavby /terénne úpravy 
a stavebné práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami 
budúceho povinného z vecného bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami 
a s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Počas výstavby sa budúci oprávnený 
z vecného bremena zaväzuje manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby 
nedošlo k znečisteniu okolitých povrchových vôd a podzemných vôd.

8. Prípadné škody vzniknuté v dôsledku nedodržania povinnosti uvedenej v odseku 7. tohto 
článku tejto zmluvy znáša v plnom rozsahu budúci oprávnený z vecného bremena.

9. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej 
nehnuteľnosti len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce z 
tejto zmluvy, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného z vecného 
bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.

10. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný 
uhrádzať akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu 
oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou na budúcej 
zaťaženej nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nezodpovedá za škody 
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spôsobené na majetku budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré boli spôsobené 
živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo mimoriadnou udalosťou.

11. Budúci oprávnený z vecného bremena má nárok previesť práva a povinnosti budúceho 
oprávneného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena.

12. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa 
tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa odsekov 4., odsekov 6. - 9. a odseku 11. tohto 
článku tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo 
budúceho povinného z vecného bremena neuzavrieť budúcu zmluvu a od tejto zmluvy 
o budúcej zmluve odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné 
oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené budúcemu oprávnenému z vecného 
bremena.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a 
Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany zabezpečia zverejnenie tejto 
zmluvy v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov, a to budúci povinný z vecného bremena v Centrálnom registri zmlúv a budúci 
oprávnený z vecného bremena na svojom webovom sídle.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou 
osobou v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

3. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type 
a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

4. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy 
a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi 
ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie 
písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho 
dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie 
písomnosti odmietol, a to dňom odmietnutia.

5. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však 
do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie 
zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana 
neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení 
tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené 
na inom hmotnom nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade
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08. 03. 2021 22. 03. 2021

.................................................................................
Ing. Róbert Hok,
generálny riaditeľ

.....................................................................
PaedDr. Milan Majerský, PhD.

predseda

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 27. 04. 2021
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 28. 04. 2021

    v. r.       v. r.



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Košice 

Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Ateliér B.R.A.T., s r.o.
Hraničná 658/5
058 01 Poprad

Váš list/zo dňa 
/28.10.2020

Naše číslo
CS SVP OZ KE

4630/2020/4

Vybavuje/linka
Ing. Rozdobuďková/107
Lešková/1.37
Ing. Šurinová/137

Košice
03.11.2020

Vec Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa -
Elokované pracovisko Lomnička 150 - stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie

Listom, doručeným 29.10.2020, ste nás požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné 
rozhodnutie hore uvedenej stavby.

K žiadosti ste priložili:
- projektovú dokumentáciu, ktorú v septembri 2020 vypracoval generálny projektant Ateliér 

B.R.A.T., s r.o., hlavný inžinier projektu Ing. árch. Branislav Rzyman, autorizovaný architekt, č. 
osvedčenia *1494AA*;

- Plnomocenstvo, ktorým Prešovský samosprávny kraj, Nám. Mieru 2. Prešov splnomocnil 
spoločnosť s ručením obmedzeným Ateliér B.R.A.T. so sídlom Hraničná 5, Poprad v zastúpení 
konateľa Ing. árch. Rzyman k zastupovaniu vo všetkých úkonoch týkajúcich sa zabezpečenia 
kompletnej projektovej a inžinierskej činnosti v rámci územného a stavebného konania pre 
investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v spojenej škole, Jarmočná 108, 
Stará Ľubovňa - Blokované pracovisko Lomnička 150“;
Hydrologické údaje o prietoku v Lomnickom potoku - list SHMÚ, pracovisko Košice č. 305- 
3598/2020/10621 z 25.09.2020;
Údaje o kvalite vody v Lomnickom potoku - list SHMÚ Bratislava č. 302-3726/2020/10850 
z 30.09.2020.

Stavba bude umiestnená na pozemkoch pare. č. KN-C 432, 970, 972, KN-E 6296/1, 1815/2, 1816/3, 
1832/2 v k.ú. Lomnička. Parcela KN-C sa nachádza cca 250-300 m severozápadne od okraja obce Lomnička, 
na ľavej strane od štátnej cesty v smere na Podolínec

Projekt rieši novostavbu elokovaného pracoviska Spojenej školy na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni. 
Objekt bude slúžiť pre potreby realizácie praktickej výučby, t.j. sú v ňom riešené výhradne priestory pre 
praktickú výučbu a ich nevyhnutné príslušenstvo. V štádiu realizácie projektu sa jedná o študijné odbory 
murár, stavebná výroba, lesná výroba, praktická žena a poľnohospodár. Dopravný prístup k objektu je možný 
priamo z cesty UI/3123. Pozemkom prechádza vodovod PVC DN200 - pripojovacie potrubie pre mesto 
Podolínec, vzdušné vedenie Slovák Telekom-u a nefunkčný NN kábel.

Na dotknutej lokalite (p.č. 432) boli odvŕtané tri inžinierskogeologické prieskumné vrtv s označením 
LŠ1 až LŠ3 do hĺbky 6,0 m. Ustálená hladina podzemnej vody bola nájdená v 1,2 - 1,7 m pod terénom. Na 
dotácii podzemných vôd sa výrazne podieľa dotácia z priľahlých potokov, najmä Lomnického potoka, ale tiež 
prítoky podzemných z priľahlých svahov a z podložných sedimentov.

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Benská Byslfkx 
oddiel Pš. vfoíke čisto 713/8

Identifikačné údaje;
IČO 38022047
DIČ 2020066213
lč DPH SK 2020086213

Barwwé apejenie; Úwk: Telefón:
Všeobecná úverová banka, a. 5. riaditeľa OZ 055/800 3 i 41
BAN; SKÔB 0200 0000 0020 8009 8059 technického námestníka 05&&X) 81 43
BiC: SUBASKBX ekonomického námestníka 055/800 81 44

dlspeänfl 0fiaéE33 81 72
spojovníku 055/800 81 11

rax:
055/633 35 80

055/633 62 47

Email: 
riadä*l.ozfce@svp sk 
ozke.tpn@svp.ak 
ozke.en@svp.sk 
oz.kôdispíicing<g!s/p.sk



Členenie stavbe:
SO-01 Hlavný objekt
SO-02 Prístrešok s garážou
SO-03 Prístrešok-2
SO-04 Komunikácie a spevnené plochy

SO-04.1 Napojenie komunikácii na cestu 11173123
SO-05 Sadové úpravy
SO-06 Preložka vodovodu
SO-07 Vodovodná prípojka
SO-08 Požiarna nádrž
SO-09 Splašková kanalizácia
SO-10 Dažďová kanalizácia
SO-11 Čistička odpadových vôd
SO-12 VN prípojka
SO-13 Trafostanica
SO-14 Odberné elektrické zariadenie
SO-15 Telekomunikačná prípojka
SO-16 Oplotenie

Obsadenie objektu osobami:
Celkový počet žiakov 84 (kap. 1.4), resp. 100 (kap. 7.2.4)
Celkový počet zamestnancov 12
Celkový počet osôb v objekte 96

Hvdrotechnické výpočty:
Priemerná denná potreba vody
Qp = 100 žiakov x 25 l.žiak'1.deň‘I + 10 majstrov x 60 Los ’.deň’1 + 2 upratovačky x 60 l.os'1,deň’1 = 3 220
l.deň’<= 0,037 l.s1
Maximálna denná potreba vody:
Q<i - Qp x ká = 3 220 x 2,0 = 6 440 l.deň’1 = 6,44 nP.deň1
Maximálna hodinová potreba vody

= Qd x k,w = 6 440 x 1,8 = 0,483 nč.hoď1 = 0,134 Ls1

SO-06 Preložka vodovodu
Navrhovaná poloha stavby je v kolízii s existujúcim prívodným potrubím PVC DN 200 mm z úpravne 

vody Lomnička do vodojemu Podolínec. Preložka vodovodu je navrhnutá z dvojvrstvových HDPE Safe Tech 
RC SDR 17 0 225x13,4 PN 10 v celkovej dĺžke cca 64,0 m. '

SO-07 Vodovodná prípojka
Potrebu pitnej vody pre predmetnú stavbu zabezpečí novonavrhnutá vodovodná prípojka DN 50, ktorá 

bude napojená na existujúcu vodovodnú prípojku pre existujúci objekt školy. Bod napojenia bude za 
existujúcim vodomerom. Podružný vodomer bude umiestnený v technickej miestnosti v hlavnom objekte 
predmetnej stavby.

Vodovodná prípojka je navrhnutá z HDPE rúr tlakových PE 100/PN10 063x3,8mm v celkovej dĺžke 
cca 600,0 m.

SO-08 Požiarna nádrž
Potrebu požiarnej vody pre celý areál zabezpečí jedna požiarna nádrž s objemom 35 m3 - 

prefabrikovaná železobetónová podzemná nádrž obdĺžnikového pôdorysu KL PN 35. Požiarna nádrž bude 
plnená mobilnou cisternou úžitkovou vodou.
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SO-09 Splašková kanalizácia
Splašková kanalizácia bude gravitačné odvádzať vody zo sociálnych zariadení predmetnej stavby do 

navrhovanej ČOV. Po prečistení v ČOV budú odpadové vody zaústené do dažďovej kanalizácie a následne 
cez výustný objekt do Lomnického potoka.

Odpadové vody z kuchyne budú pred zaústením do splaškovej kanalizácie prečistené v lapači tuku.
Splašková kanalizácia je navrhnutá z kanalizačného potrubia PVC-KGEM SN8 DN 150 mm.

SO-10 Dažďová kanalizácia
Dažďová kanalizácia bude gravitačné odvádzať zrážkovú vodu zo strechy objektu a zrážkovú vodu 

z povrchového odtoku zo spevnených plôch do recipientu. Vyústenie do recipientu bude cez výustný objekt 
s koncovou klapkou.

Dažďové vody z časti strechy budú zachytávané v podzemnej dažďovej nádrži.
Odvedenie povrchových vôd zo spevnených plôch a parkoviska (7 áut) bude zabezpečené priečnym 

sklonom do navrhovaných uličných vpustov.
Kanalizácia je navrhnutá z PVC-KGEM SN8 potrubia kanalizačného DN 150 a 200 mm.

Výpočet množstva zrážkových vôd
Intenzita 15 min dažďa pre periodicitu p=l pre ombrografickú stanicu Kežmarok i - 110 l.s’ľha’1 
Qd»ž<r = V x i x A = 0,9 x 110 x 0,158 + 0,6 x 110 x 0,119 + 0,1 x 110 x 0,08 = 24,38 l.s1 
kde y - súčiniteľ odtoku: strecha 0,9 

dlažba 0,6 
zeleň 0,1

A plocha v ha strecha 0,158 
dlažba 0,119 
zeleň 0,08

SO-11 Čistička odpadových vôd
Splaškové odpadové vody z objektu budú odvádzané do čistiarne odpadových vôd. V rámci tohto 

stavebného objektu je riešená strojno-technologická výzbroj ČOV vrátane čerpacej stanice na vstupe kapacitne 
pre 60 EO. Navrhovaná je ČOV firmy PROX T.E.C. Poprad typu SX-P60.

Koncentrácia znečistenia v privádzaných splaškoch - 60 EO:
BSKs (ATM) (60 g.obyv '.deň ’)
NL (0,9 x BSKs)
CHSKcr (2 x BSKs)

Odbúrané množstvo znečistenia
BSKs (ATM)
NL
CHSKcr

Zaťaženie vo vyčistenej vode
BSKs (ATM)
NL
CHSKcr

1118,012 mg.ľ1, 3,6 kg.deň'1, 1090,8 brok'1 
1006,211 mg.ľl, 3.24 kg.deň'1. 981,72 t-rok'1 
2236,024 mg.ľ1, 7,2 kg.deň1, 2181,6 brok1

1088,01 mg.11, 3,50 kg.deň'1, 1061,53 brok'1
976,211 mg.1-1, 3,143 kg.deň'1, 952,45 t.rok'1
2101,02 mg.1’1, 6,765 kg.deň'1, 2049,9 t.rok'1

30 mg.ľ1, 0,0966 kg.deň'1, 29,27 brok'1
30 mg.ľ1, 0,0966 kg.deň1, 29,27 brok'1
135 mg.ľ1, 0,435 kg.deň'1, 131,715 t.rok’1

Za predpokladu optimálnej prevádzky ČOV a optimálneho zaťaženia je možné dosiahnuť (garantovať) 
nasledovnú kvalitu vyčistenej vody: 
vzorka „p“ vzorka ,.m“
BSKs (ATM) < 30 mg.ľ1 BSKs (ATM) < 60 mg.ľ1
NL<30mg.ľ' NL<60mg.ľ’
CHSKcr <135 mg.ľ1 CHSKcr < 170 mg.ľ1

Recipientom vypúšťaných vôd je Lomnický potok, rkm 1,1 (HCP: 3-01-03-051)
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Prietok a kvalita vody v recipiente:
Q355 = 0,025 m3.s4 = 25 l.s4
BSK; ATM = 2,6 mg.l4
CHSKcr= 15,3 mg.l4
NLios = 77 mg.l4

Prietok a kvalita vypúšťaných vôd:
Qp = 3,22 m3.deň ‘ = 0,037 l.s4
BSKs ATM = 30 mg.l4
CHSKo= 135 mg.l4
NL105 = 30 mg.r’

Výpočet podľa zmiešavacej rovnice preukázal, že po zmiešaní odpadovej vody z ČOV s povrchovou 
vodou recipientu Lomnický potok vzrastie koncentrácia znečistenia vo vodnom toku v ukazovateli BSK5 na 
hodnotu 2,64 mg.I4, CHSKo - 15,48 mg.l4, t.j. hnisné limity znečistenia v povrchovej vode v ukazovateľoch 
BSK5 aCHSKcr, ustanovené v prílohe č. 5 kNV SR č, 269/2010 Z. z., budú dodržané. Hodnota NL 
v recipiente po zmiešaní s odpadovými vodami sa zníži na 76,93 mg.ľ* (imisný limit nie je stanovený).

Splaškové odpadové vody pritekajú do čerpacej stanice, ktorá má na prítoku hrablicový kôš na 
zachytávanie hrubých nečistôt. Mechanické predčistenie bude chrániť čerpadlá pred mechanický poškodením, 
Zhrabky budú vyberané pomocou zdvíhacieho zariadenia a akumulované v kontajneri a hygienicky 
zabezpečované vápnom.

Čerpacia stanica je zostavená z kruhových skruží prefa vnútorného rozmeru 2000 mm. Na dne 
čerpacej stanice budú osadené dve ponorné kalové čerpadlá - stacionárne prevedenie s výkonom Hč = 7 m, Q« 
= 1 l.s4. Spínanie čerpadle je v závislosti od výšky naakumulovanej odpadovej vody v akumulačnej časti 
čerpacej stanice, plavákových spínačov a vnútornej elektrologiky. V prípade poruchy (dlhodobý výpadok 
elektrickej energie) sa odpadové vody po vzdutí z čerpacej stanice odvedú cez havarijný prepad (obtok) do 
odtokového systému cez sútokovú šachtu a výusť do recipientu Lomnický potok.

V aktivačnej nádrži dochádza k biologickému procesu čistenia odpadových pomocou 
mikroorganizmov. Výrobu tlakového vzduchu bude zabezpečovať dúchadlo s výkonom 25 m3.hod4. 
Technologicky sa jedná o nízko zaťažovanú aktiváciu. Z aktivácie bude voda gravitačné natekať do vertikálnej 
dosadzovacej nádrže.

V dosadzovacej nádrži bude pomocou fluidného mraku separovaný kal. Vyčistená voda odteká 
odtokovým potrubím do sútokovej šachty. Separovaný kal bude z kónického dna recirkulovaný mamutkou 
späť do aktivačnej nádrže ako vratný kal. Množstvo prebytočného kalu z aktivačnej nádrže sa bude znižovať 
podľa potreby fekálnym vozidlom alebo strojovo. Prebytočný kal sa po úprave parametrov strojne prečerpá 
plniacim čerpadlom do kalových vriec (objem 1 kalového vreca je cca 80 1). Kalové vrecia sú vyrobené 
z hydrofóbneho porézneho materiálu. Voda z vreca (fíltrát) postupne odteká do záchytnej vane a následne 
potrubím do aktivácie. Takto možno dosiahnuť sušinu 15-20%,

V nadväznosti na vyššie uvedené Vám v danej veci z hľadiska záujmov našej organizácie zasielame 
nasledujúce

stanovisko:

Navrhovaná stavba sa bude nachádzať vo vzdialenosti cca 45,0 - 60,0 m od ľavého brehu 
vodohospodársky významného vodného toku (WVT) Lomnického potoka s ID 3-01-03-1045. VVVT 
Lomnický potok je vedený v správe našej organizácie SVP, š.p., OZ, Košice a v predmetnom úseku je 
neupraveným vodným tokom. u

Podľa predloženej PD (výkres č. B - Celková koordinačná situácia) z navrhovanej ČOV SX-P6, 
umiestnenej na pozemku KN-C Č. 432 v k.ú. Lomnička, budú vyčistené vody zaústené do dažďovej 
kanalizácie a odvedené cez navrhovaný výustný objekt do Lomnického potoka v cca rkm 1,1.
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Z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením nemáme námietky voči vydaniu 
územného rozhodnutia na stavbu akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v spojenej škole, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko Lomnička 150“, pokiaľ budú rešpektované 
tieto naše požiadavky:

Vzhľadom na to, že podľa nám dostupných informácií v danej lokalite nie je vybudovaná verejná 
kanalizácia s koncovou ČOV, vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu - ČOV SX-P6 umiestnenú na 
pozemku KN-C 432 vk.ú. Lomnička akceptujeme ako dočasné riešenie do doby vybudovania verejnej 
kanalizácie v predmetnej lokalite obce, za dodržania nasledovných podmienok a požiadaviek:

1. Najneskôr k termínu vodoprávneho konania v danej veci doplniť záväzné vyjadrenie obce Lomnička 
ku koncepcii výstavby verejnej kanalizácie v predmetnej lokalite obce.

2. V stavebnom povolení stanoviť povinnosť vlastníkovi predmetnej stavby a jej užíteľovi zabezpečiť 
odborný dohľad, resp. servis predmetnej ČOV oprávneným subjektom a prebytočný čistiarenský kal 
a ďalšie odpady vznikajúce pri čistení odpadových vôd likvidovať v zmysle platnej legislatívy 
prostredníctvom oprávnenej organizácie.

3. K. termínu kolaudačného konania vypracovať prevádzkový poriadok ČOV.
4. Projektovanú čerpaciu stanicu odpadových vôd na navrhovanej splaškovej kanalizácii riešiť:

- s dostatočným retenčným objemom pre potreby akumulácie pritekajúcich odpadových vôd po 
nevyhnutnú dobu aj v čase výskytu mimoriadnych situácií na kanalizácii alebo priamo v objekte 
ČS (náhly dlhšie trvajúci výpadok elektrickej energie a pod.),

- bez havarijného obtoku (splaškové odpadové vody zachytené v čerpacej stanici musia byť 
odvedené na prečistenie do ČOV, nesmú byť odľahčované do povrchových vôd ani do 
podzemných vôd).

Pri povoľovaní vypúšťania prečistených odpadových vôd z navrhovanej ČOV do povrchových vôd - 
Beliansky potok požadujeme dodržať nasledovné požiadavky:

a) Množstvo vypúšťaných odpadových vôd stanoviť na úrovni projektovaných hodnôt.
b) V povolení určiť spôsob merania, resp. sledovania vypúšťaných odpadových vôd.
c) Vypúšťané znečistenie limitovať v rozsahu ukazovateľa BSK5, CHSKCr, NL.
d) Limitné koncentračné hodnoty vypúšťaného zvyškového znečistenia „p“ stanoviť v zmysle 

garantovaných hodnôt Limitnú koncentračnú hodnotu „m“ stanoviť podľa prílohy č. 6, časť A. 1 NV 
SR č. 269/2010 Z.z. pre veľkostnú kategóriu zdroja splaškových odpadových vôd do 51 do 2000 EO.

e) Kvalitu vypúšťaných vôd monitorovať:
- s frekvenciou minimálne 4-krát ročne,
- v dvojhodinových zlievaných vzorkách,
- na výstupe z ČOV,
- v rozsahu limitovaných ukazovateľov,
- akreditovaným postupom v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 13 a ods. 14 NV SR č. 269/2010 Z. 

z. a odporúčanými metódami stanovenia sledovaných ukazovateľov podľa prílohy č. 3 časť B 
uvedeného nariadenia vlády.

f) V povolení presne zadefinovať miesto odberov vzoriek odpadových vôd na odtoku do recipientu.
g) Platnosť povolenia na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z predmetnej ČOV do vodného toku, 

v súlade s ustanovením § 21 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, časovo 
obmedziť na dobu najviac 10 rokov.

h) Pred stanoveným termínom skončenia platnosti nového povolenia v predstihu min. 30 kalendárnych 
dní vypracovať vyhodnotenie predošlej prevádzky ČOV z hľadiska nakladania s odpadovými vodami 
a zaslať nám ho na pripomienkovanie spolu s tabelámymi prehľadmi výsledkov realizovaného 
monitoringu, návrhom limitov pre ďalšie prevádzkové obdobie a s aktuálnym posúdením vplyvu 
vypúšťaných odpadových vôd na recipient a zdokladovaním aktuálnych údajov o prietoku Q355 
a kvalite vody v recipiente.

Upozorňujeme, že domové ČOV sú v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších 
zmien považované za stavby dočasného charakteru - do doby vybudovania kanalizácie v obci, resp. v riešenej 
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lokalite. Po vybudovaní kanalizačného zberača v riešenej lokalite je investor povinný sa naňho napojiť 
a odstrániť vyústenie z ČOV do recipientu.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej 
ochrany voči vydaniu územného rozhodnutia pre stavbu „Zlepšenie vzdelávacej infraŠtruktúry v Spojenej 
škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Blokované pracovisko Lomnička 150“, za predpokladu splnenia vyššie 
uvedených požiadaviek z hľadiska ochrany vôd pred znečistením, nebudeme mať námietky, pri dodržaní 
týchto ďalších podmienok:

1. Výustný objekt dažďovej kanalizácie (vrátane vyčistených splaškových vôd) žiadame navrhnúť v zmysle 
platnej STN tak, aby lícoval so svahom brehu Lomnického potoka a nezasahoval do prietočného profilu 
toku. V ďalšom stupni PD žiadame predložiť detail výustného objektu (dodržať uhol vyústenia 
dažďového kanalizačného potrubia do toku max. 60° - prúdnica - os potrubia).

2. V mieste výstavby výustného objektu žiadame stabilizovať koryto vodného toku Lomnický potok na celú 
výšku svahu, vhodným opevnením min. 5 m od osi vyústenia dažďovej kanalizácie po oboch stranách. 
Na konci opevnenia doporučujeme vybudovať priečne stabilizačné prahy s ich dostatočným zaviazaním 
do rastlého terénu (min. 1,5 m od brehovej čiary toku).

3. V rámci výstavby Blokovaného pracoviska Spojenej školy Lomnička 150, žiadame navrhnúť technické 
riešenie zdržania dažďových vôd tak, aby celkový odtok dažďových vôd z navrhovaného areálu 
nepresiahol úroveň pred realizáciou stavby (podľa hydrotechnických výpočtov uvedených v PD 
vychádzajúcich z intenzity 15- minútového návrhového dažďa Q<fažď = 24,38 l.s'1).

4. Ďalší stupeň PD žiadame predložiť nám na vyjadrenie.

Upozorňujeme, že investor, resp. užívateľ stavby je povinný v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. 
o vodách v znení neskorších predpisov, na vlastné náklady dbať o riadnu údržbu a statickú bezpečnosť 
výustného objektu a chrániť stavbu pred nepriaznivými účinkami vôd.

Zároveň upozorňujeme, že v zmysle § 49, ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním 
vodných tokov.

Z hľadiska odboru správy majetku
Výustný objekt z ČOV bude zaústený do recipientu Lomnický potok zasiahne pozemok p. č. KN-C 

970, evidovaný na L V č. 1005 v k. ú. Lomnička, ktorý je vo vlastníctve SR a v správe SVP, š. p., OZ Košice.
Pre potreby stavebného konania podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) za účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona žiadame 
pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej 
predmetom bude záväzok zmluvných strán spočívajúci v uzatvorení zmluvy o vecnom bremene (na základe 
osobitnej žiadosti žiadateľa), predmetom ktorej bude uloženie výustného objektu na vyššie uvedenom 
pozemku, vo výmere vyplývajúcej z po realizačného zamerania.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

Na vedomie
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o ŽP
SVP 43 000 (PDF)

49 210 (PDF)
49 230 CZ 22452/2020-Ro
49 330 (PDF)

Ing. Stanislav Dobrotka 
technicko-prevádzkový námestník
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