DOHODA é. 631 /2ut9
o budúcej realizácii a spolufinancovaní stavby „Považský Chlmec - stoková siet"' - II.
etapa
(ďalej tiež ako „dohoda" alebo „zmluva")
uzat\'orená v zmysle ~ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. zák. č. 442ť2002 Z.z. o verejných
vodorndoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276'2001 l.z. o regulácii\ sieťových
odwtviach v znení zmien a doplnení

ČI. 1.
Zmluvné strany

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo:
Zastúpená:
Oprávnení k podpisovaniu:

Bôrická cesta 1960. 01 O 57 Žilina
predstavenstvom

Ing. Tatiana Štrbová. predseda preds ta\ enstva
Ing. Miroslav Kundrík. člen pkdstavenstrn

IČ'O:
DIČ':
IČ DPI 1:

36 672 297
2022238900
SK2022238900
Zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu v Žiline,
oddiel Sa vložka číslo 10546/L

Zápis v OR:

Bankové spojenie:

Číslo účtu: ·

IBAN:
SWIFT:
Telefón:
Fax:
E-mail:
( ďalc1·

.

len ako " Stavebník").
a

Mesto Žilina
Právna forma:
Sídlo:

Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
číslo účtu:

IBAN:
SWIFT:
(ďalej len ako „Mesto")

orgán územnej samosprávy
Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Mgr. Peter Fiabáne, primátor
00321796
2021339474
nie je platcom DPH
0330353001/5600
SK37 5600 0000 0003 3035 3001
KOMASK2X

Čl. II.
Úvodné ustanovenia
1. Stavebník bude na území Mesta - v mestskej

časti

Považský Chlmec

realizovať

stavbu:

,,Považský Chlmec - stoková siet"' - II. etapa (ďalej len ako „stavba").
2. V rámci stavby budú súčasne vybudované aj stavebné objekty dažďovej kanalizácie, ktorá
sa bude realizovať na náklad Mesta a do jeho vlastníctva.
3. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie pod č.A/2010/00107-3/Ros zo dňa 18.01.201 O,
právoplatné a vykonateľné dňa 22.03.201 O, ktorým bolo zmenené stavebné povolenie pod
č. A/2006/01569/0bÚŽP-Slo, zo dňa 10.11.2006, a týmto rozhodnutím bolo zmenené
stavebné povolenie č. 2003/01438/0Ú-OŽP/Sl zo dňa 25.11.2003. Súčasťou rozhodnutia
č. A/2010/00107-3/Ros zo dňa 18.01.2010 je aj oznámenie o oprave zo dňa 11.04.2011
a oprava zo dňa 05.08.2014 pod č. OU-ZA-OSZP3-2014/024218/Kri. Na zmenu stavby
pred dokončením „Považský Chlmec - stoková siet"' - II. etapa bolo vydané
rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením pod č. OU-ZA-OSZP3-20I 8/031637005/Bra zo dňa 09.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.08.2019.
4. Projekt stavby „Považský Chlmec - stoková siet'" - Zmena stavby pred dokončením - II.
etapa, je vypracovaný 03/2019 fy. SWECO Hydroprojekt a.s., Brno. Projekt bol vzájomne
odsúhlasený na pracovných stretnutiach Stavebníka a Mesta. Podľa tohoto projektu sa bude
realizovať výstavba splaškovej a dažďovej kanalizácie v Považskom Chlmci v rámci II.
etapy. Stavebník sa zaväzuje odovzdať Mestu jedno paré projektovej dokumentácie pred
podpisom dohody. K projektovej dokumentácii sa vyjadrilo mesto Žilina odbor dopravy
listom č. 7323/2018-27274/2018/0D/Mo zo dňa 5.6.2018, list č. 13487/201937729/2019/0D/Mo zo dňa 14.8.2019 a Žilinské komunikácie listom č. 57/T/2018 zo dňa
18.4.2018.

Čl. III.
Predmet dohody
1. Predmetom tejto dohody je úprava vzájomných vzťahov Mesta a Stavebníka pri realizácii
stavby, stanovenie postupu jej budúcej realizácie a financovania stavby, ktorá je spoločnou
investičnou akciou Stavebníka a Mesta.
2. Stavebníkom stavby sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., ktoré budú
vlastníkom a prevádzkovateľom splaškovej kanalizácie. Vlastníkom a prevádzkovateľom
dažďovej kanalizácie bude po jej dokončení Mesto.
3. Po vydaní právoplatného stavebného povolenia, vrátane zmeny stavby pred dokončením,
a po následnom procese verejného obstarávania dôjde k samotnej realizácii stavby.
Projektovú prípravu podľa Čl. 2 ods. 4 tejto zmluvy, aj samotnú realizáciu stavby zabezpečí
Stavebník podľa Dohody č. 1 zo dňa 28.5.2019.
4. Keďže v rámci stavby dôjde k vybudovaniu objektov, ktoré Mesto po ich dokončení
prevezme a bude následne vlastniť, dohodli sa zmluvné strany na tom, že Mesto nahradí
Stavebníkovi všetky oprávnene, preukázateľne vynaložené finančné náklady, v rámci Čl.
VI tejto zmluvy, spojené s prípravou a realizáciou stavebných objektov dažďovej
kanalizácie, nakoľko Stavebník s ohľadom na platnú legislatívu nemôže byť investorom
dažďovej kanalizácie.
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5. Refundáciu nákladov na vybudovanie objektov dažďovej kanalizácie v rámci stavby,
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline, uznesením č. 196/2019 na zasadnutí konanom
dňa 17.09.2019.

Čl. IV.
Realizácia stavby
V rámci realizácie stavby podľa projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II bod 4 budú
vybudované aj stavebné objekty dažďovej kanalizácie, ktorých bližšia špecifikácia, rozsah
a financovanie sú uvedené v projektovej dokumentácii. Tieto objekty sú uvedené aj v Prilohe
č. 1 (Rekapitulácia stavebných objektov) tejto dohody vrátane vyčíslenia predpokladaných
nákladov na ich zhotovenie.
Čl. V.
Povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti Stavebníka:
a) zabezpečenie vypracovania prislušnej projektovej dokumentácie

(realizačný

projekt -

RP);
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
1)

m)

n)

zabezpečenie

vybavenia prislušných správnych rozhodnutí a povolení ako stavebníka;
vypracovať a poslať k pripomienkovaniu súťažné podklady pre zabezpečenie
verejného obstarávania, týkajúce sa stavebných objektov dažďovej kanalizácie, vrátane
návrhu zmluvných podmienok, pred ich zverejnením Mestu ako vlastníkovi
a budúcemu prevádzkovatefovi;
proces verejného obstarávania bude zabezpečovaný externou spoločnosťou;
uzavretie zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom - zhotoviteľom stavebných prác;
stavebný dozor (interný pracovník stavebníka) bude vykonávaný na stavbe ako celku,
teda aj na časti dažďová kanalizácia;
zabezpečiť externého pracovníka pre BOZP;
zabezpečiť autorský dozor;
zabezpečenie realizácie stavby; t. j. všetkých stavebných objektov v súlade so
stavebným povolením a projektovou dokumentáciou, akékoľvek zmeny stavby počas
výstavby vopred odkonzultuje s Mestom - týkajúce sa realizácie stavebných objektov
dažďovej kanalizácie;
včasné prizývanie určeného (menovaného) zástupcu Mesta na kontrolné dni stavby,
ktorého kontaktné údaje budú včas oznámené stavebníkovi;
požiadať o kolaudáciu stavby; ku kolaudácii stavby bude predložený overený
geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby;
zabezpečenie všetkých dokladov a dokumentov potrebných k riadnemu prevzatiu
dokončených častí stavby stavebných objektov dažďovej kanalizácie (pre naplnenie čl.
VII bodu 2) a k prípadnému uplatneniu práv objednávateľa zo zmlúv o dielo (napr.
záruka, zodpovednosť za vady) a ich odovzdanie Mestu bezodkladne po nadobudnutí
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia;
financovanie pripravy a realizácie stavby, pričom oprávnene preukázateľne vynaložené
finančné prostriedky na vybudovanie stavebných objektov dažďovej kanalizácie mu
budú zo strany Mesta nahradené;
zaplatiť práce naviac spojené s objektmi splaškovej kanalizácie;
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2. Povinnosti Mesta:
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)

j)

k)

predložiť

mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie uznesenia týkajúceho sa
nakladania s majetkom Mesta, ktoré umožní Stavebníkovi uskutočniť stavbu na
pozemkoch Mesta (trvalý a dočasný záber pozemkov Mesta) podľa projektovej
dokumentácie, a to vo forme zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena;
udeliť súhlas s trvalým a dočasným záberom pozemkov Mesta podľa projektovej
dokumentácie pre účely stavebného konania, vrátane súhlasu s trvalým umiestnením
stavby a v prípade, že sa na to vyžaduje súhlas Mestského zastupiteľstva, predložiť mu
takýto návrh; na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá
bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Žiline, uznesením č. 196/2019 zo dňa 17.
09.2019 bol udelený súhlas s trvalým a dočasným záberom pozemkov Mesta podľa
projektovej dokumentácie;
akceptovať cenu za vybudovanie stavebných objektov dažďovej kanalizácie
a súvisiacich prác, ktorá bude predložená vífazným uchádzačom zákazky na stavebné
práce, ktorú zadá Stavebník a následne bude uvedená v podpísanej zmluve o dielo so
zhotoviteľom, všetko v rámci Čl. VI Financovanie stavby;
zabezpečiť finančné krytie na úhradu finančných výdavkov Stavebníka, vynaložených
na prípravu a realizáciu stavebných objektov dažďovej kanalizácie, ktorých investorom
je podľa tejto dohody Mesto, a to v súlade s článkom VI. ods. 3 a 5 tejto dohody.
podieľať sa na financovaní stavby podľa čl. VI. tejto dohody;
stanoviť a poveriť zástupcu Mesta k účasti na kontrolných dňoch počas realizácie
stavby, v časti stavebných objektov dažďovej kanalizácie;
dodržiavať lehoty splatnosti jednotlivých splátok refundácie finančných nákladov,
vynaložených Stavebníkom na prípravu a realizáciu stavebných objektov dažďovej
kanalizácie, dohodnuté v tejto zmluve;
poskytnúť potrebnú súčinnosť Stavebníkovi pri posudzovaní súťažných podmienok
a inej sprievodnej dokumentácie v priebehu procesu verejného obstarávania zákazky
na stavebné práce, ako aj počas realizácie a kolaudácie stavby;
protokolárne prevziať všetky stavebné objekty dažďovej kanalizácie, zhotovené bez
vád a nedorobkov, po ich vybudovaní a po vydaní právoplatného kolaudačného
rozhodnutia do vlastníctva Mesta;
nahradiť oprávnené náklady Stavebníka na vypracovanie príslušnej projektovej
dokumentácie pre stavebné objekty dažďovej kanalizácie, v rámci Čl. VI Financovanie
stavby tejto zmluvy.
zaplatiť práce naviac spojené s objektmi dažďovej kanalizácie, ktorých potrebu
vykonania nebolo možné objektívne posúdiť pri spracovaní projektovej dokumentácie
a podpise tejto dohody. O vzniku potreby ich vykonania je Stavebník povinný
bezodkladne informovať Mesto.
Čl. VI.

Financovanie stavby

1. Stavebník a Mesto sa dohodli na spoločnom financovaní investičnej akcie „Považský
Chlmec - stoková siet"' - II. etapa uvedenej v čl. II, ods. 1 tejto dohody, spôsobom a
pomerom podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva.
Celková výška nákladov na stavebné práce (Príloha č. l) pre stavbu: ,,Považský Chlmec
- stoková siet"' - II. etapa sa predpokladá z rozpočtu realizačného projektu vo výške
najviac 3 039 106,30 EUR bez DPH.
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Slovom: tri milióny tridsaťdeväťtisícstošesť eur a 30 centov bez DPH
•

Stavebník sa na týchto predpokladaných nákladoch bude
1 963 314,66 EUR bez DPH,

Slovom: milión

deväťstošesťdesiattritisíctristoštmásť

podieľať čiastkou

eur a 66 centov bez DPH

Mesto sa na týchto predpokladaných nákladoch bude podieľať
1 075 791,64 EUR bez DPH, teda 1 290 949,97 EUR s DPH.

•

Slovom: milión
DPH

najviac

sedemdesiatpäťtisícsedemstodeväťdesiatjeden

čiastkou

najviac

eur a 64 centov bez

Celková výška nákladov na projektovú dokumentáciu (Príloha č. l) je 60 600 EUR
bez DPH.
Slovom:
•

tridsaťdeväťtisícstoštyridsaťdeväť

eur bez DPH

Mesto bude hradiť časť nákladov na projektovú dokumentáciu v súlade s pomerom
nákladov na stavbu 21451 EUR bez DPH (25 741,20 EUR s DPH).
Slovom:

2.

eur bez DPH

Stavebník hradí časť nákladov na projektovú dokumentáciu v súlade s pomerom
nákladov na stavbu 39 149 EUR bez DPH (46 978,80 EUR s DPH)
Slovom:

•

šesťdesiattisícšesťsto

dvadsaťjedentisícštyristopäťdesiatjeden

eur bez DPH

Finančné

náklady na vybudovanie jednotlivých stavebných objektov sú len náklady
predpokladané, vychádzajúce z rozpočtových nákladov uvedených v realizačnej
projektovej dokumentácii. Tieto budú spresnené po ukončení procesu verejného
obstarávania na stavebné práce, o čom zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto zmluve,
vrátane aktualizácie Prílohy č. 1 (Rekapitulácia stavebných objektov), ktorá bude
obsahovať aj rozpočet stavebných prác, ktorý bude výsledkom verejného obstarávania.
Celková výška plnení oboch strán dohody za vybudovanie stavebných objektov bude
určená až po ukončení procesu verejného obstarávania rovnakým pomerom z konečnej
ceny diela ako je pomer v ods. 1 tohto článku.

3. Náklady vynaložené na stavebné objekty dažďovej kanalizácie, a to projektové a stavebné
práce, bude Stavebníkovi refundovať Mesto, a to po odovzdaní a prevzatí stavebných
objektov bez vád a nedorobkov v zmysle čl. VII tejto dohody.

Stavebné práce (dažďová kanalizácia):
1 290 949,97 EUR s DPH

1 075 791,64 EUR bez DPH, teda

Slovom: milión sedemdesiatpäťtisícsedemstodeväťdesiatjeden eur a 64 centov bez DPH

Projektová dokumentácia: 21 451 EUR bez DPH, teda 25 741,20 EUR s DPH
Slovom:

dvadsaťjedentisícštyristopäťdesiatjeden

eur bez DPH

Celková suma za projektové a stavebné práce je:
1 097 242,64 EUR bez DPH, teda 1316691,17 s DPH
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Slovom: milión

deväťdesiatsedemtisícdvestoštyridsaťdva

eur a 64 centov bez DPH

4.

verejného obstarávania Stavebník uzatvorí so zhotoviteľom Zmluvu o dielo.
Zhotoviteľ predloží harmonogram stavebných prác, ktorý bude predložený Mestu na
schválenie. Na základe harmonogramu stavebných prác Mesto zabezpečí finančné krytie.

5.

Mesto vykoná refundáciu nákladov Stavebníka
s touto zmluvou v nasledovných splátkach:

Po

skončení

podľa čl.

VI ods. 3 tejto Dohody v súlade

a) splátka vo výške 438 897,06 € s DPH v lehote najneskôr do 6 mesiacov odo dňa
podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov bez vád
a nedorobkov v zmysle čl. VII tejto dohody;
b) splátka vo výške 438 897,06 € s DPH v lehote najneskôr do 12 mesiacov odo dňa
podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov bez vád
a nedorobkov v zmysle čl. VII tejto dohody:
c) splátka vo výške 438 897,05 € s DPH v lehote najneskôr do 18 mesiacov odo dňa
podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov bez vád
a nedorobkov v zmysle čl. VII tejto dohody.

Čl. VII.
Vlastníctvo a správa dažďovej kanalizácie

1. Po dokončení stavebných prác a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
sa Stavebník zaväzuje všetky stavebné objekty dažďovej kanalizácie vybudované v rámci
stavby „Považský Chlmec - stoková sief·' - II. etapa, na základe protokolu o odovzdaní
a prevzatí stavebných objektov bez vád a nedorobkov, odovzdať Mestu do jeho výlučného
vlastníctva.
2. Stavebník a Mesto uzavrú protokol podľa ods. 1 tohto článku bez zbytočného odkladu
najneskôr do 30-tich kalendárnych dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
posledného z objektov a po odstránení vád a nedorobkov na stavebnej časti, ktorú podľa
tejto dohody bude financovať Mesto.
3.

Ku dňu prevzatia dažďovej kanalizácie uzatvorí Stavebník, Mesto a Zhotoviteľ stavby
Dohodu o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady
na objekty dažďovej kanalizácie.

Čl. VIII.
Záverečné

ustanovenia
1. Táto dohoda nadobúda platnosf dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 21 1/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Zmeny alebo dodatky tejto dohody môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných
strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byt· podpísaný oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

vzťahujú

príslušné

4. Práva a záväzky z tejto dohody prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
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5. Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od
svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s
protikorupčnými zákonmi.
6. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť
originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri vyhotovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá
podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
Príloha č. 1: Rekapitulácia stavebných objektov
Príloha č. 2: Uznesenie mestského zastupiteľstva zo

dňa

17.09.2019, č. 196/2019

19 ·11- 2019

V Žiline, dňa ..1-!.:.~:...

V Žiline, dňa .............................. .

Za Stavebníka:

Za Mesto:

?!.?.1~....

Ing. Tatiana Štrbová, predsedníčka predstavenstva

primátor

·······~·::·_·z·························;r··

Ing. 1~slav Kundrík,

člerrpredstavenstva
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Príloha

č.

1

Rekapitulácia stavebných objektov
DÍžka splaškovej kanalizácie - 1 83 7,30 m
DÍžka výtlaku - 499 m
DÍžka dažďovej kanalizácie - 873,00 m
Líniové odvodňovacie prvky - zatvorené - 1 246,50 m
Preložky IS - v rámci stavby sa plánuje aj s preložkou vodovodu cca 870 m a preložkou
plynovodu cca 400 m

II.ETAPA
. kt ove.1. do kumen ťac1e
A . z rozpoc"t u z pro.Je
. (b ez DPH)
Popis

SEVAK

01-Splašková kanalizácia

1 579 642,44

02-

Dažďová

kanalizácia

MESTO ŽILINA

Celkom [EUR bez DPH]
1 579 642,44

1 045112,64

1 045 112,64

03- Preložky IS

250 909,95

250 909,95

04 - Preložka plynovodu

102 083,27

102 083,27

05- ostatné vedľajšie náklady

30 679,00

30 679,00

61 358,00

Celkom [EUR bez DPH]

1963314,66

1075791,64

3 039106,30

. (b ez DPH)
B. na'kla dty na pro.1e
"ktovu'dk
o umen ťacm
Popis

SEVAK

MESTO ŽILINA

Celkom [EUR bez DPH]

Projektová dokumentácia - II. etapa

36 920

20 230

57150,00

Projektová dokumentácia - zmena č.2

2 229

1 221

3 450,00

SEVAK
2 002 463,66

MESTO ŽILINA
1097242,64

Celkom [EUR bez DPH]

II. ETAPA · CELKOM A+B
Celkom [EUR bez DPH]
Dozorná

3 099 706,30

časť:

Popis

Poznámka

Stavebný dozor

interný pracovník
SEVAK

BOZP

externý pracovník

Autorský dozor

externý pracovník
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VÝPIS
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 17.09.2019
Uznesenie č. 196/2019
k Schváleniu investičného zámeru spolufinancovania kanalizácie v Považskom Chlmci

Mestské zastupiteľsh 10 v Žiline

I.

schvaľuje

1. Spolufinancovanie stavby „Považskj' Chlmec - Stoková siet"' - II. etapa, ktorú
budú realizovať Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ako vlastník
a prevádzkovateľ budúcej splaškovej kanalizácie na území Mesta - v mestskej časti
Považský Chlmec, a na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. A/2010/001073/Ros zo dr''la 18.01.2010, právoplatné a vykonateľné dií.a 22.03.2010, a to objektu
da:7.d'ovej kanalizácie, ktorý bude mesto Žilina následne vlastniť a spravovať.
v prcdpokladane:i sume spoluúčasti Mesta Žilina 1 290 949,97 EUR s DPH.
2. V prípade, že výsledná suma, určená výsledkom verejného obstarávania podľa
zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác bude nižšia, budú sa Mesto Žilina
a Severoslovenské vodárne a kanalizácie. a. s. ( ďalej aj ako „SEV AK'·) podieľať na
financovaní objektov, ktoré výlučne financujú, podľa vysúťažencj ceny. a na
financovaní objektov, ktoré spolufinancujú, percentuálnym pomerom. ktorý
vychádza z predpokladaných nákladov. V prípade, že výsledná suma. určená
výsledkom verejného obstarávateľa podľa zmluvy o dielo so zhotoviteľom
stavebných prác bude vyššia, budú sa zmluvné strany ( Mesto Žilina a SEV AK)
podiel"ať na financovaní objektov, ktoré V)'lučne financujú. podľa vysúťaženej ceny
a na financovaní objektov. ktoré spolulinancujú, percentuálnym pomerom. ktorý
vychádza z predpokladaných nákladov.

3. Náklady na projektovú doku1ncntáciu (DLJI{~ OSP, I)RS) a

náklady na stavebn)'
dozor. ak sa bude vykonávať externe. sa budú znášať exaktne alebo pomerne, pričom

percentuálny pomer bude určený podľa vysúťaženej hodnoty (ceny) stavebných
objektov. ktoré výlučne financuje alebo spolufinancuje SEV AK, a ktoré výlučne
financuje alebo spolufinancuje Mesto Žilina.
4. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena o bezodplatnom
zriadení vecného bremena medzi:
hudúcim povinným z vecného bremena
Mestom Žilina a budúcim
oprávneným z vecného bremena -- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.,
so sídlom: Bôrická cesta 1960 Žilina, IČO: 36 672 297,
na predmetných pozemkoch parcela č. KNC 2394, KNC 2395, KNC 2396, KNC
2402/2, KNC 2398, KNC 2397, KNC 2399/1, KNC 2400/3, KNC 2402/2, KNC
2404/3. KNC 764/2, KNC 764/4 a KNC 2393 v katastrálnom území Považský
Chlmec. vo výmere pásma ochrany potrubia verejnej kanalizácie uloženej na
týchto pozemkoch,
spočívajúce

v povim1osti povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie
kanalizačného potrubia na jeho pozemkoch, nebudovať stavby, neumiestňovať
trvalé zariadenia, nevykonávať výkopy a nevysádzať trvalé porasty nad
potrubím a v jeho pásme ochrany a ostatné oprávnenia budúceho oprávneného
podľa zmluvy, ako aj v práve budúceho oprávneného vybudovať kanalizačné
potrubia v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy, oprávnenie aj v budúcnosti
vstupovať na predmetné pozemky za účelom realizácie, prevádzkovania,
rekonštrukcie, modernizácie alebo prípadnej údržby či opráv na potrubí a
povinnosti oprávneného z vecného bremena prípadnú vzniknutú škodu pri
výkone oprávnení odstrániť uvedením do pôvodného stavu. resp. finančne
uhradiť vzniknutú škodu v prospech povim1ého,
s tým, že pásmo ochrany potrubia verejnej kanalizácie bude v šírke 1,5 m od
vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia vodorovne na obidve strany a presne bude
stanovené geometrickým plánom, ktorý dá vypracovať budúci oprávnený a bude
prílohou zmluvy o zriadení vecného bremena v rámci stavby: ,.Považský Chlmec stoková sieť -- zmena stavby pred dokončením II. etapa".

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
Za správnosť výpisu: Terézia ľibulková
Výpis vyhotovený: 07.10.2019

