








 

vkladu, vrátane podpísania prípadných dodatkov k tejto zmluve tak, aby sa splnil účel 
ňou sledovaný. V prípade, že príslušný okresný úrad právoplatne rozhodne 
o zamietnutí návrhu na vklad podl'a tejto zmluvy alebo konanie o vklad právoplatne
zamietne, táto zmluva zaniká a zmluvné strany si vrátia všetko čo podl'a nej plnili.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami,
jej vecno-právne účinky nastanú dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o povolení vkladu vecného bremena vydaného Okresným úradom Senec, katastrálny
odbor.

6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré
ustanovenie tejto zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či
neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
zavazujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe
písomnej dohody ustanovením platným, s rovnakým hospodárskym zmyslom.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, rozumejú všetkým jej
ustanoveniam, neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ide
o slobodný a vážny prejav ich vole, na dokaz čoho ju nižšie vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1 - Geometrický plán č. 33/2016 
Príloha č. 2 - Uznesenie MsZ v Senci č. 140/2016 

V Bratislave, dňa __ 2017 - 8 -02- 2017

Povinný z vecného bremena: 
Mesto Senec 

ln�. �arol Kvál / 
primator mesta. 

 

 ,

V Bratislave, dňa __ 2017 2 5 JAN. 2 J':7 

Oprávnený z vecného bremena: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 

Ing. Zsolt Lukáč, EMBA 
predseda predstavenstva 

Ing. František Sobota 
podpredseda predstavenstva 
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Uznesenie 
z rokovania Mestského zastupitel'stva v Senci, zo dňa 8. 12. 2016 

19.) Návrh na zriadenie vecného bremena (BVS, a.s. - verejný vodovod a splašková kanalizácia Nitrianska ul,) 
Uznesenie MsZ č. 140/2016 

I. MsZ prerokovalo návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúce v :práve uložit', umiestniť, zriadiť, viesť a prevádzkovať vedenie inžinierskych sietí -verejný vodovod a splašková kanalizácia, Nitrianska ul. v Senci (vodná stavba) a práve uživania, údržby, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modemizácie vedenia inžinierskych sietí (vodnej stavby), ako aj práve vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmarni za účelem uloženia, prevádzkovania, využívania, kontroly, opravy, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modemizácie, výmeny alebo údržby vedenia inžinierskych sietí (vodnej stavby), na zaťaženom pozemku E-KN parc.č. 1536/1 ostatné plochy o výmere 1168 m2
, vedenom na LV 9058, k.ú. Senec v rozsahu geometrického plánu č. 33/2016 vyhotoveného Ing. Ivanom Tajzlerem dňa 10.11.2016 vprospech Bratislavská vodárenská společnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370, ako aj d'alších budúcich vlastníkov a spoluvlastníkov vodnej stavby, na dobu neurčitú a bezodplatne. 

II. MsZ schvaťuje zriadenie vecného bremena, spočfvajúceho v:práve uložit', umiestniť, zriadiť, viest' a prevádzkovať vedenie inžinierskych sieti -verejný vodovod a splašková kanalizácia, Nitrianska ul. v Senci (vodná stavba) a práve užívania, údržby, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modemizácie vedenia inžinierskych sietí (vodnej stavby), ako aj práve vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za účelem uloženia, prevádzkovania, využfvania, kontroly, opravy, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modemizácie, výmeny alebo údržby vedenia inžinierskych sietf (vodnej stavby), na zaťaženom pozemku E-KN parc.č. 1536/1 ostatné plochy o výmere 1168 m2
, vedenom na LV 9058, k.ú. Senec v rozsahu geometrického plánu č. 33/2016 vyhotoveného Ing. Ivanom Tajzlerom dňa 10.11.2016 vprospech Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48,826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370, ako aj d'alších budúcich vlastnikov a spoluvlastnikov vodnej stavby, na dobu neurčitú a bezodplatne. 

III. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zmiuvy o zriadení vecných bremien do 6 mesiacov ode dňaschválenia tohto uznesenia. 
IV. Po uplynutí leh o ty uvedenej v bode III. toto uznesenie stráca platnost'.

Hlasovanie: Za: I 7, proti: O, zdržal sa: O, neprítomní: 2 
Za správnosť:Bernadičová G. 

(n,i-Karol K vál 
                                   primátor mesta 




