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Mestské zastupiteľstvo 

 

1. schvaľuje 

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena s povinnosťou Mesta 

Podolínec strpieť na pozemkoch p. č. KN-C 516 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 407 

m2, KN-C 671/1- záhrady o výmere 347 m2, KN-C 1049/4 – zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 11 671 m2, KN-C 1058/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4791 m2, KN-C 

1093 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 536 m2, ktoré sú vedené na LV 2262 

a parcely registra KN-E 8876 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 649 m2 a KN-E 8965/1 

– zastavané plochy a nádvoria o výmere 1742 m2, ktoré sú vedené na LV 2631 v k. ú. 

Podolínec, umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia a príslušenstva do zeme 

na uliciach Moyzesova a Jozefa Smreka v prospech spoločnosti PVS a. s., Hraničná 662/17, 

058 01 Poprad 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

 
Mesto Podolínec požiadalo PVS a. s. Poprad o vytvorenie kanalizácií na ul. Moyzesova a 

Jozefa Smreka na ich náklady. 

PVS a. s. vyhovelo žiadosti mesta a pripravila akciu tak,  že v roku 2018 ju budú realizovať. 

K tomu je potrebné zo strany mesta uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve na zriadenie vecného 

bremena s povinnosťou Mesta Podolínec strpieť na pozemkoch p. č. KN-C 516 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 407 m2, KN-C 671/1- záhrady o výmere 347 m2, KN-C 1049/4 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 671 m2, KN-C 1058/5 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 4791 m2, KN-C 1093 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 536 m2, 

ktoré sú vedené na LV 2262 a parcely registra KN-E 8876 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 649 m2 a KN-E 8965/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1742 m2, ktoré sú 

vedené na LV 2631 v k. ú. Podolínec, umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného 

potrubia a príslušenstva do zeme na uliciach Moyzesova a Jozefa Smreka v prospech 

spoločnosti PVS a. s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad 

 

 
 


