
 

 

1 
 

 

 Číslo z registra zmlúv SÚC PSK:   31-1130HE/2021  

 
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 

 
uzatvorená podľa § 50a v spojení s § 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v platnom znení, zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, podľa § 
10 ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho 
kraja“ v znení neskorších dodatkov 

(ďalej len „Zmluva“) 
 
Budúci povinný z vecného bremena:        Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie,  

      Topoľovka 
Sídlo:                        Topoľovka 251, 067 45 Topoľovka 
Štatutárny orgán:          Mgr. Juraj Kormoš, farár 
IČO:           36164992 
DIČ:           2022556096 
Právna forma:          cirkevná organizácia 
 

(ďalej len „Budúci povinný“) 
a 

 

Budúci oprávnený z vecného bremena:   Prešovský samosprávny kraj 

Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO:  37870475 
Právna forma:  samostatný územný samosprávny a správny celok SR 

v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych 
krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov 

 
 
Za Budúceho oprávneného koná správca: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho 

kraja 
Sídlo: Jesenná 14, 080 05 Prešov 
Štatutárny orgán:   Ing. Marcel Horváth, riaditeľ, oprávnený podpísať Zmluvu 

na základe plnomocenstva zo dňa 16.04.2020 
IČO:  37936859 
Právna forma:  rozpočtová organizácia zriadená Prešovským 

samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 
07.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení 

 

(ďalej len „Budúci oprávnený“) 
(Budúci povinný a Budúci oprávnený ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

Preambula 
 

1. Budúci povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná na LV 347 v k.ú. 
Hudcovce, obec Hudcovce, okres Humenné, a to: 

 
- pozemku parcely registra E KN, parcelné číslo 318, druh pozemku: trvalý trávnatý porast o 
výmere 5039 m2, 

Číslo z Centrálneho registra zmlúv ÚPSK: 745/2021/OD 



 

 

2 
 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
(ďalej len „Dotknutá nehnuteľnosť“). 
Informatívny výpis z Listu vlastníctva č. 347 je prílohou č. 1 Zmluvy a jej neoddeliteľnou 
súčasťou. 

 
2. Budúci oprávnený je investorom stavby: „Rekonštrukcia cesty II/558 Hudcovce - 

Topoľovka“,(ďalej len „Stavba“), v rámci ktorej bude vybudované odvodňovacie potrubie 
a kalová jama na časti Dotknutej nehnuteľnosti, podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie.  

 
3. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja Uznesením č. 24/2020 zo 

dňa 18.11.2020 a Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
Uznesením č. 30/2020 zo dňa 26.11.2020 v súlade s § 10 bod 9 a § 17 písm. n) „Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v znení neskorších 
dodatkov, odporučili predsedovi Prešovského samosprávneho kraja schváliť zriadenie vecného 
bremena na Dotknutej nehnuteľnosti vo vlastníctve Budúceho povinného. 

 
4. Pre účely Zmluvy sa za Budúceho oprávneného považujú spoločne Prešovský samosprávny kraj 

a Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 

Článok I 

Predmet a účel zmluvy 
 

 
1. Účelom Zmluvy je vytvorenie záväzného právneho vzťahu, ktorým sa Zmluvné strany zaväzujú 

uzatvoriť za podmienok uvedených v Zmluve zmluvu o zriadení vecného bremena (ďalej len 
„Ostrá zmluva“), predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena na časti Dotknutej 
nehnuteľnosti uvedenej v bode 1. Preambuly Zmluvy vo vlastníctve Budúceho povinného 
v prospech Budúceho oprávneného, a to umiestnením odvodňovacieho systému vrátane jeho 
ochranného pásma a kalovej jamy v rozsahu priloženého grafického nákresu pod názvom Celková 

situácia stavby a koordinačný výkres Stavby II/558 Hudcovce – Topoľovka, dátum: 05/2019, 
vyhotovený autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ladislavom Bačenkom (ďalej len ako 
„Grafický nákres“), v súlade s projektovou dokumentáciou, v lehote, spôsobom a za podmienok 
uvedených v tejto Zmluve. V grafickom nákrese je predmetné odvodňovacie potrubie a kalova 
jama znázornené čiernou farbou čiarkovano-šipkovými značkami.   
 
Grafický nákres tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy a jej neoddeliteľnú súčasť.  
 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že rozsah vecného bremena bude určený na základe 
geometrického plánu vyhotoveného po ukončení Stavby na to spôsobilou osobou a bude overený 
na to oprávneným orgánom. Rozsah vecného bremena bude určený nasledovne: dĺžka inžinierskej 
siete na Dotknutej nehnuteľnosti krát šírka jej ochranného pásma zasahujúceho Dotknutú 
nehnuteľnosť. Budúci oprávnený sa zaväzuje, že rozsah vecného bremena zaťažujúceho časť 
Dotknutej nehnuteľnosti podľa geometrického plánu bude korešpondovať s Grafickým nákresom 
uloženia odvodňovacieho systému a kalovej jamy. V prípade, ak v priebehu realizácie Stavby bude 
zrejme, že odvodňovací systém a kalovú jamu nie je možné uložiť v súlade s predloženým 
Grafickým nákresom, je Budúci oprávnený povinný o tejto skutočnosti Budúceho povinného 
bezodkladne informovať, najneskôr však v lehote pätnástich dní odo dňa, kedy sa o nej dozvedel. 
Zároveň je Budúci oprávnený povinný doručiť Budúcemu povinnému nový grafický nákres 
realizácie odvodňovacieho systému a kalovej jamy v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Ak 
Budúci povinný nebude súhlasiť s umiestnením podľa nového grafického nákresu je oprávnený 
odstúpiť od tejto Zmluvy.  
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3. Vecné bremeno sa zriadi za jednorázovú odplatu v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi vo výške stanovenej znaleckým posudkom. Vyhotovenie znaleckého posudku zabezpečí 
Budúci oprávnený. 

 
4. Náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vecného 

bremena do katastra nehnuteľností, náklady spojené so zriadením, prevádzkou, údržbou, príp. 
odstránením odvodňovacieho potrubia a kalovej jamy umiestnených na časti Dotknutej 
nehnuteľnosti, prípadne iné náklady s tým súvisiace znáša výlučne Budúci oprávnený. 

 
5. Ostrú zmluvu Zmluvné strany uzavrú po dodržaní všetkých podmienok uvedených v Zmluve, 

najneskôr do 31.03.2026. 
 

6. Budúci oprávnený vyzve Budúceho povinného na uzavretie Ostrej zmluvy najneskôr do 60 dní po 
ukončení realizácie Stavby. V lehote podľa predchádzajúcej vety, bude Budúcemu povinnému 
zároveň doručený úradne overený geometrický plán na zameranie inžinierskej siete na časti 
Dotknutej nehnuteľnosti. V prípade, ak nastane skutočnosť, že sa Stavba bude výrazne líšiť od 
navrhovaného trasovania v projektovej dokumentácii, alebo ak dôjde k zmene projektu, Budúci 
oprávnený opätovne predloží príslušným komisiám pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho 
kraja návrh na schválenie zriadenia vecného bremena podľa nového stavu. 

 

Článok II 

Podstatné náležitosti Ostrej zmluvy 
 

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na týchto náležitostiach Ostrej zmluvy: 
 

1. Budúci povinný suhlasí s umiestnením a realizáciou odvodňovacieho systému a kalovej jamy na 
časti Dotknutej nehnuteľnosti uvedenej v bode 1. Preambuly Zmluvy v rozsahu vymedzenom 
v Grafickom nákrese. 
 

2. Obsah vecného bremena bude spočívať v povinnosti Budúceho povinného: 
 
a) strpieť umiestnenie odvodňovacieho potrubia vrátane jeho ochranného pásma a kalovej jamy, 

ich užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávnených a ním 

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly odvodňovacieho potrubia a kalovej jamy, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena. 

 
2. Budúci oprávnený nadobudne práva zodpovedajúce vecnému bremenu dňom nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu príslušného orgánu. 
 
3. Budúci oprávnený sa zaväzuje uhradiť odplatu za zriadenie vecného bremena Budúcemu 

povinnému do 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa podpísania Ostrej zmluvy oboma 
Zmluvnými stranami bezhotovostným platobným prevodom na účet Budúceho povinného, ktorý 
bude uvedený v záhlaví Ostrej zmluvy. Odplata sa považuje za zaplatenú dňom, kedy bude celá jej 
čiastka pripísaná na účet Budúceho povinného.  

 
4. Návrh na vklad vecného bremena do príslušného katastra nehnuteľností podá Budúci oprávnený po 

zaplatení odplaty za zriadenie vecného bremena. Budúci oprávnený sa zaväzuje znášať náklady 
spojené s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.  
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5. Budúci oprávnený sa zaväzuje postupovať pri výkone práv z vecného bremena podľa Zmluvy s 

náležitou odbornou starostlivosťou a len v nevyhnutnom rozsahu, nezaťažujúcom Budúceho 
povinného nad nevyhnutnú mieru.  

 
Článok III 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Budúci oprávnený sa zaväzuje informovať Budúceho povinného, že Stavba je ukončená a predloží 
o tom relevantný doklad (napr. oznámenie o začatí kolaudačného a preberacieho konania, protokol 
o prevzatí Stavby) do 30 dní od ukončenia Stavby.  
 

2. Budúci povinný dáva súhlas, aby na základe Zmluvy Budúci oprávnený zabezpečil pre uvedenú 
Stavbu územné rozhodnutie a stavebné povolenie a zároveň prehlasuje, že súhlasí s realizáciou 
Stavby a s jej umiestnením na časti Dotknutej nehnuteľnosti. 

 
3. Zmluva je pre Budúceho oprávneného dokladom preukazujúcim tzv. iné právo podľa § 58 ods. 2 a 

§ 139 ods.1, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia, ktoré Budúceho oprávneného oprávňuje zriadiť na časti Dotknutej nehnuteľnosti 
požadovanú Stavbu. 

 
4. Budúci oprávnený sa zaväzuje, že ku kolaudačnému rozhodnutiu predloží uzavretú Ostrú zmluvu. 

V prípade rozhodnutia príslušného úradu o upustení od kolaudácie je Budúci oprávnený povinný 
písomne vyzvať Budúceho povinného o uzavretie Ostrej zmluvy v lehote 30 dní od doručenia 
rozhodnutia príslušného úradu o upustení od kolaudácie Stavby Budúcemu oprávnenému. 
 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky potrebné povolenia, oprávnenia, súhlasy, projektovú 
dokumentáciu, príp. iné dokumenty potrebné k realizácii odvodňovacieho systému a kalovej jamy 
zabezpečí výlučne na svoje náklady a zodpovednosť Budúci oprávnený.  
 

6. Budúci oprávnený je povinný pri vybudovaní odvodňovacieho systému a kalovej jamy postupovať 
a dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, platných STN a zachovať 
príslušné ochranné pásma. 
 

7. Budúci oprávnený sa zaväzuje, že ak dôjde v súvislosti s umiestnením odvodňovacieho systému 
a kalovej jamy k poškodeniu terénu na Dotknutej nehnuteľnosti je povinný ju uviesť na vlastné 
náklady do pôvodného stavu.  
 

8. Budúci oprávnený berie na vedomie, že Dotknutá nehnuteľnosť uvedená v bode 1. Preambuly 
Zmluvy je poľnohospodárskym pozemkom užívaným tretími osobami na poľnohospodárske účely. 
Budúci oprávnený je povinný rešpektovať práva tretích osôb užívajúcich túto Dotknutú 
nehnuteľnosť, neobmedzovať a nerušiť ich pri užívaní tejto Dotknutej nehnuteľnosti. Budúci 
oprávnený zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí tretím osobám. 

 
9. Zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane porušením povinností 

vyplývajúcich zo Zmluvy alebo konaním v rozpore s touto Zmluvou. 
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Článok IV  

Trvanie a zánik zmluvy 

 
1. Zmluva zaniká najneskôr v deň zápisu práva z vecného bremena do katastra nehnuteľností v 

zmysle tejto Zmluvy. Pred týmto dňom môže táto Zmluva zaniknúť iba písomnou dohodou 
Zmluvných strán alebo odstúpením z dôvodov podľa Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

 
2. Budúci povinný je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy okrem prípadov vyplývajúcich zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ak: 
 

a) Budúci oprávnený neuzavrie Ostrú zmluvu ani napriek výzve a uplynutiu dodatočnej 15-dňovej 
lehoty počítanej odo dňa uplynutia lehoty pre uzatvorenie Ostrej zmluvy; 

b) podmienky na uzavretie Ostrej zmluvy uvedené v tejto Zmluve nebudú splnené ani v lehote do 
31.03.2026; 

c) Budúci oprávnený poruší podmienky alebo povinnosti stanovené touto Zmluvou a/alebo 
všeobecne záväzných právnych predpisov; 

d) sa stane zrejmým, že Budúci oprávnený nesplní alebo nebude môcť riadne alebo včas splniť 
svoj záväzok vyplývajúci z tejto Zmluvy alebo z Ostrej zmluvy. 

 
3. Budúci oprávnený je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak podmienky na uzavretie Ostrej 

zmluvy uvedené v tejto Zmluve nebudú splnené ani v lehote do 31.03.2026. 
 
4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné okamihom jeho 

doručenia druhej Zmluvnej strane.  
 
5. Záväzok z tejto Zmluvy pred jeho splnením zaniká, pokiaľ okolnosti, z ktorých Zmluvné strany pri 

vzniku tohto záväzku vychádzali, sa do tej miery zmenili, že nemožno spravodlivo požadovať, aby 
sa Ostrá zmluva uzavrela. 

 

Článok V 

Doručovanie 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej Zmluvnej strany smerujúci ku vzniku, zmene, 

zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného touto Zmluvou 
musí byť písomný (ďalej len ako „písomnosť") a musí byť doručený poštou ako doporučená 
zásielka alebo osobne. Na tento písomný styk (odosielanie a doručovanie) sa použijú adresy sídiel 
Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.  
 

2. Povinnosť Zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa považuje za 
doručenú, len čo ju druhá Zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí svojím vlastnoručným 
podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností.  

 
3. Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy, ak 

a) Zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto Zmluvy odosielať písomnosť, bez 
toho, aby túto zmenu druhej Zmluvnej strane dohody oznámila, a následne pošta túto písomnosť 
vrátila Zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto písomnosti Zmluvnej 
strane, alebo  

b) Zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti, alebo  
c) odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenia nedoručenej zásielky. 
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Článok VI 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. 

V prípade rozdielnosti dátumov podpísania Zmluvy, sa za deň platnosti považuje neskorší dátum.  
 
3. Táto Zmluva podlieha schváleniu Košickou arcidiecézou formou schvaľovacej doložky, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a jednou z podmienok jej účinnosti, pričom druhou 
podmienkou účinnosti je jej zverejnenie na webovom sídle Budúceho oprávneného. Zmluva 
nadobúda účinnosť podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov, t. j. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Budúceho 
oprávneného za predpokladu, že jej predtým bola udelená schvaľovacia doložka podľa 
predchádzajúcej vety.  

 
4. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 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. 

 
 
5. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov k Zmluve, vzájomne 

odsúhlasených a podpísaných na to oprávnenými osobami Zmluvných strán a schvaľovacej 
doložky Košickej arcidiecézy podľa bodu 3 tohto Článku Zmluvy. 

 
6. V prípade, že niektoré ustanovenia Zmluvy sa stanú nevykonateľnými alebo neúčinnými, alebo v 

prípade, ak Zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť ostávajúcich ustanovení. Na 
mieste neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia platí ako dojednané také ustanovenie, ktoré 
najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. V prípade medzier platí ako dojednané 
také ustanovenie, ktoré zodpovedá tomu, čo by bolo podľa zmyslu a účelu Zmluvy dojednané, keby 
na to Zmluvné strany pamätali. Ak akékoľvek ustanovenie Zmluvy bude vyhlásené za neplatné 
alebo neuplatniteľné na príslušnom súde Slovenskej republiky, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv 
na platnosť, účinnosť a/alebo uplatniteľnosť ďalších ustanovení Zmluvy a Zmluvné strany sa 
zaväzujú v prípade potreby ho nahradiť príslušným platným ustanovením. 

 
7. Prílohami Zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, sú: 

a) Informatívny výpis z LV č. 347 
b) Grafický nákres, t.j. Celková situácia stavby a koordinačný výkres Stavby II/558 Hudcovce – 

Topoľovka, dátum: 05/2019 
c) Schvaľovacia doložka Košickej arcidiecézy 

 
8. Zmluva je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia sú určené pre 

Budúceho povinného, jedno vyhotovenie pre Košickú arcidiecézu, dve vyhotovenia pre správcu 
Budúceho oprávneného a dve vyhotovenia pre Budúceho oprávneného. 

 
9. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnení s predmetom Zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú im 

dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Zmluva nie je uzatvorená 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a právny úkon je prevedený v predpísanej forme. 

 
10. Zmluvné strany Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

s ňou,  ju bez výhrad podpisujú 
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V Prešove, dňa 29.03.2021    V Topoľovke, dňa 25.03.2021

Budúci oprávnený:     Budúci povinný:
Prešovský samosprávny kraj   Rímskokatolícka farnosť

Nanebovzatia Panny Márie, Topoľovka
v správe

Správa a údržba ciest
Prešovského samosprávneho kraja

.........................................................    .........................................................
Ing. Marcel Horváth, v.r.    Mgr. Juraj Kormoš, v.r., farár

riaditeľ
Správy a údržby ciest PSK

Zmluva nadobúda platnosť dňa:  29.03.2021
Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 09.04.2021
Zmluva bola zverejnená dňa: 05.05.2021
(Prvé zverejnenie SÚC PSK dňa 08.04.2021)
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

V Ý P I S  Z  K ATA S T R A  N E H N U T E Ľ N O S T Í
Okres : 702 Humenné Dátum vyhotovenia : 25.02.2021

Obec : 520241 HUDCOVCE Čas vyhotovenia : 09:00

Katastrálne územie : 820105 Hudcovce Údaje platné k : 24.02.2021 18:00

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ NA PRÁVNE ÚKONY

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 347

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné
číslo Výmera Druh pozemku

Spôsob
využívania
pozemku

Druh
chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Právny
vzťah

1 2069 zastavaná plocha a nádvorie 16  1 1 0

Iné údaje

Bez zápisu

Legenda

Kód spôsobu využívania pozemku

16 Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom

Kód spoločnej nehnuteľnosti

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

Kód umiestnenia pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Kód právneho vzťahu

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu

Parcelné číslo Výmera Druh pozemku Pôvodné katastrálne územie Umiestnenie
pozemku

318 5039 trvalý trávny porast 2

520 11251 orná pôda 2

658/1 169 ostatná plocha 2

Iné údaje

Bez zápisu

Legenda

Kód umiestnenia pozemku
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2 Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Stavby

Súpisné číslo
Na pozemku
parcelné
číslo

Druh stavby Popis stavby
Druh
chránenej
nehnuteľnosti

Umiestnenie
stavby

51 1 11 Kostol  1

Iné údaje

Bez zápisu

Legenda

Kód druhu stavby (budovy)

11 Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum

Kód umiestnenia stavby

1 Stavba postavená na zemskom povrchu

 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Vlastníci

Por. číslo Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, / Názov Rodné číslo / IČO, Miesto trvalého
pobytu / Sídlo, Štát Dátum narodenia, Spoluvlastnícky podiel

1 Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Topoľovka, 067 45,
Topoľovka, č. 251, SR ; 36164992 1/1

Tituly nadobudnutia

Dohoda o vydaní nehn.č.V 783/96 z 7.2.96-29/96 Žiadosť o zmenu názvu z 13.11.2000-Z 2167/00-21/00

Pôvodný zápis; PKV-9; Rozh. poz. úradu č. 96/20146-002 - 11/97

Rozhodnutie o delimitácii nehnuteľného cirkevného majetku č. 11821/2018 zo dňa 7.12.2018, Z-2136/18 - 6/19

Poznámky

Bez zápisu

Iné údaje

Filiálka Hudcovce - 6/19

"Zlúčenie LV s LV č. 347, 401 - 6/19"

Správcovia

Por. číslo Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko; / Názov Dátum narodenia, rodné číslo / IČO;
Miesto trvalého pobytu / Sídlo; Štát

K pozemku, k stavbe, k
vlastníkovi

Bez zápisu

Nájomcovia

Por. číslo Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko; / Názov Dátum narodenia, rodné číslo / IČO;
Miesto trvalého pobytu / Sídlo; Štát

K pozemku, k stavbe, k
vlastníkovi

Bez zápisu

Iné oprávnené osoby z práva k nehnuteľnosti
Por. číslo Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko; / Názov Dátum narodenia, rodné číslo / IČO; K pozemku, k stavbe, k
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Miesto trvalého pobytu / Sídlo; Štát vlastníkovi

Bez zápisu

Tituly nadobudnutia

Bez zápisu

Poznámky

Bez zápisu

Iné údaje

Bez zápisu
 
ČASŤ C: Ťarchy 
K pozemku,
k stavbe, k
vlastníkovi

Znenie ťarchy

Bez zápisu

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ NA PRÁVNE ÚKONY







IČO: 00179094, DIČ: 2021235678, bankové spojenie: VÚB banka a.s., IBAN: SK54 0200 0000 0000 0024 3512
 055/68 28 111, e-mail: moderator@abuke.sk

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY

č. 54/453 zo dňa 08. 04. 2021

Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
uzatvorenú dňa 29. 03. 2021 medzi:

Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Topoľovka
so sídlom: Topoľovka 251, 067 45 Topoľovka

IČO: 36 164 992

zastúpená: Mgr. Juraj Kormoš, farár

a

Prešovský samosprávny kraj
so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

IČO: 37 870 475

zastúpený: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Za budúceho oprávneného (Prešovský samosprávny kraj) koná správca:

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
so sídlom: Jesenná 14, 080 05 Prešov

IČO: 37 936 859

zastúpená: Ing. Marcel Horváth, riaditeľ,
oprávnený podpísať Zmluvu na základe plnomocenstva zo dňa 16. 04. 2020

schvaľujem

V Košiciach dňa 08. apríla 2021

ThLic. Ján URBAN, MBA, v.r.
moderátor – riaditeľ ABÚ

mailto:moderator@abuke.sk
mailto:moderator@abuke.sk

