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Notárska

zápisnica

napísaná dňa 4.1.2016, slovom štvrtého januára dvetisíc šestnásť, na Notárskom úrade
notárky JUDr. Zory Chudovej, Dobrianskeho 1498 vo Vranove nad Topľou notárkou
JUDr. Zorou Chudovou so sídlom notárskeho úradu Dobrianskeho 1498, 093 01 Vranov
nad Topľou. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Dostavil sa dnešného dňa predo mňa notárku JUDr. Zoru Chudovú mne neznámi
účastník právneho úkonu :---------------------------------------------------------------------------------Obec Petrovce, so sídlom Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Top 1'0 u, IČO:
00332674, zastúpená starostom obce Ing. Miroslavom Bobrikom, rod. Bobrikom,
, ktorého osobnú totožnosť som
zistila z občianskeho preukazu č. OP:
účastník č.1- povinná osoba (ďalej aj
'
'k c.Vl' - povtnna , oso ba HlJ -----------------------------------------------------------------a k o "ucastm
------ktorého osobne a menom nepoznám, podľa udania plne spôsobilý na právne úkony,
existenciu a oprávnenie konať v mene obce som zistila z menovacieho dekrétu ako aj
uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorý ma požiadal, aby som do tejto notárskej zápisnice
spísala v súlade s §41 ods.2 písm. c Exekučného poriadku zák. Č. 23311995 z.z. v znení
neskorších predpisov toto------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vy h l á sen i e------------------------------------------------------------------------------účastníka
č.1 - povinnej osoby ----------------------------------------------------------------------0
súhlase s vykonate ľnosť ou ----------------------------------------- notárskej zápisnice a s exekúciou podľa § 41 ods. 2 písm. c zákona č. 233/1995 Z.z. -------------------------------Exekučného
poriadku v znení neskorších predpisov. --------------v

-------------------------------------------------------Jr.----------------------------------------------------------Obec Petrovce, so sídlom Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Top 1'0 u, IČO:
00332674- účastník č.l - povinná osoba uzatvoril dňa 31.12.2015 slovom tridsiateho
prvého decembra dvetisíc pätnásť s rozpočtovou organizáciou Správa a údržba ciest
Prešovského samosprávneho kraja (d'alej ako "SÚC PSK'?, so sídlom Jesenná 14, 080
05 Prešov, IČO: 37936859, rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym
krajom Zriaďovacou
listinou zo dňa 7.10.2003 Dohodu o uznaní záväzku ( ďalej ako
"Dohoda 'J. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Podľa článku l Dohody účastník Č. 1osoba týmto prehlasuje, že pri realizácii vodnej
stavby" Kanalizácia a ČOV Petrovce
neboli splnené všetky podmienky, ktorými SÚC
PSK podmienila svoj súhlas s technickým riešením stavebného objektu dotýkajúceho sa
cesty 11113604. -------------------------------------------------------------------------------------------------Účastník Č. 1 zároveň prehlasuje, že v súvislosti s realizovaním vyššie uvedenej stavby
a nesplnením podmienok stanovených SÚC PSK spôsobil škodu na ceste 11113604,ktorá
môže zapríčiniť závadu v zjazdnosti. ----------------------------------------------------------------------Účastníci tejto dohody sa vzájomne dohodli na tom, že účastník Č. 1 uvedie cestu
H

111/3604do takého stavu, aby spÍňala podmienky stanovené SÚC PSK a slúžila svojmu
účelu v súlade s cestným zákonom a vykonávacou vyhláškou FMD Č. 3511984 Zb., ktorou
sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách v platnom znení. -----------------------------------Činnosti účastníka Č. 1 súvisiace s navrátením cesty do pôvodného stavu, resp. do

I

-

Strana druhá-----------------------------------------------------------------------------------------stavu slúžiaceho svojmu účelu, spočívajú v nasledovných činnostiach:---------------------------Čistenie (odstránenie blata, prachu alebo hlineného náno u : povrchu), ----------------------Spojovací postrek asfaltový bez posy pu kamenivom asfaltu ce tného v množstve od 0,5
do O, 7 k~/m~------------------------------------------------------------------------------------------------Prekrytie celého dotknutého úseku v staničeni 2,557 km - 4,044 km dvojvrstvovým
mikrokobercom EM 5 + EM 8, hr. 13 mm----------------------------------------------------------Účastník
1 sa zaväzuje, že činnosti uvedené, predchádzajúcom bode vykoná
najneskôr do 30. septembra 2016. Vprípade, že tento svoj záväzok nesplní, účastník Č. 2
mu vyúčtuje náklady spojené s odstránením tohto poškodenia. Tieto náklady predstavujú
výšku 64687,50 € a účastník Č. 1- povinná osoba ich bude musieť uhradiť najneskôr do
15.11.2016. Hodnoty jednotlivých činností sú uvedené v prilohe Č. 1 tejto dohody, ktorá
tvorí jej neoddeliteľnú súčasť ako aj súčasť tejto notárskej zápi nice. ------------------------------Účastník Č. 2 - osoba oprávnená sa zaväzuje že po podpi ani tejto dohody a spisani
notárskej zápisniceiexekučného
titulu) vzťahujúcej sa na túto dohodu bude súhlasiť
s vydaním kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ sa splnení povinností účastníka Č. 1 uvedené
v dohode zakotvia do podmienok tohto rozhodnutia. --------------------------------------------------Účastník Č. 1 v dohode prehlásil, že uznáva svoj záväzok, ktory má voči účastníkovi Č.
2 čo do dôvodu a výšky. --------------------------------------------------------------------------------č.

---------------------------------------------------,f,f.-----------------------------------------------------------Obec Petrovce, so sídlom Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Top 1'0 u, ,fČO:
00332674ako účastník č.1 - povinná osoba vyhlasuje, že
s ú h l as i s
vykonatel'nosťou tejto notárskej zápisnice ako vykonatel'ným exekučným titulom podľa
§ 41 ods. 2 písm. c) zákona Č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) v znení neskorších právnych predpisov a to na všetok hnuteľný a
nehnuteľný majetok, práva a iné majetkové hodnoty účastníka č.1 - povinnej osoby
pre prípad, ak účastník č.1- povinná osoba neuvedie cestu 111/3604 do takého stavu, aby
spÍňala podmienky stanovené SÚC PSK a slúžila svojmu účelu v súlade s cestným zákonom
a vykonávacou vyhláškou FMD Č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách v platnom znení v lehote do 30.9.2016 a následne neuhradí náklady
spojené s odstránením tohto poškodenia vo výške 64687,50,-EUR (slovom: šesťdesiat
štyri tisíc šesť sto osemdesiat sedem eur a päťdesiat eurocentov) účastníkovi é.2- osobe
oprávnenej - rozpočtovej organizácii Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja (d'alej ako "SÚC PSK"), so sídlom Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 379368 59,
ktorú za zaväzuje uhradiť najneskôr do 15.11.2016. ----------------------------------------------------Navrátením cesty do pôvodného stavu, resp. do stavu slúžiaceho svojmu účelu,
spočívajú v nasledovných činnostiach:---------------------------------------------------------------Čistenie (odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z povrchu), ----------------------Spojovací postrek asfaltový bez posy pu kamenivom asfaltu cestného v množstve od 0,5 do
O, 7 k~/m2,-------------------------------------------------------------------------------------------------Prekrytie celého dotknutého úseku v staničeni 2,557 km - 4,044 km dvojvrstvovým
mikrokobercom EM 5 + EM 8, hr. 13 mm---------------------------------------------------------------Účastník súčasne vyhlasuje, že nakoľko ide o odplatný právny úkon, bol notárom
oboznámený s platobnými podmienkami uvedenými v tejto notárskej zápisnici. -------------------------------------------------------------------,f,f,f.
----------------------------------------------------------Táto notárska zápisnica obsahuje právny záväzok, v ktorom sú presne označené :-----účastník č.1- povinná osoba: Obec Petrovce, so sídlom Petrovce 89,09431 Hanušovce

Strana tretia---------------------------------------------------------------------------------------------nad Top l'ou, IČO: 0033267 4, -----------------------------------------------------------------------účastník č,2- oprávnená osoba: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
(d'alej ako "SÚC PSK''), so sídlom Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 379368 59,
rozpočtová organizácia--------------------------------------------------------------------------------predmet: 64 687,50,-EUR (slovom: šesťdesiat štyri tisíc šesť sto osemdesiat sedem eur
. eurocentov),l -------------------------------------------------------------------------------a paiťd esiat
právny dôvod: Dohoda o uznaní záväzku zo dňa 31.12.2015------------------------------------čas plnenia: 15.11.20 16( pätnásteho novembra dvetisíc šestnásť)-------------------------------a súhlas účastníka č.l- povinnej osoby s vykonateľnosťou
notárskej zápisnice
a eJCekúciou. --------------------------------------------------------------------------------------------------Táto notárska zápisnica je spôsobilým exekučným titulom pre exekúciu podľa §-u 41
ods. 2 písm. c zákona Č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov ( Exekučný poriadok).
------ Všetky poplatky spojené s týmto právnym úkonom zaplatí účastník č.1- povinná osoba.
------0 tomto som notársku zápisnicu napísala, účastníkovi prečítala a vysvetlila, načo ju
ako úplnú a správnu schválil a na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísal dňa
4.1. 2016, slovom štvrtého januára dvetisíc šestnást: na Notárskom úrade notárky JUDr.
Zory Chudovej, Dobrianskeho 1498 vo Vranove nad Topľou. ----------------------------------------- Účastník:
M Bobrik v.r.
text pečiatky:
OBEC PETROVCE
OBECNÝ ÚRAD
09431 PETROVCE
JUDr. Zora Chudová v. r.
notárka.
------Odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky a textom: JUDr.
Zora Chudová, notár, 1, Vranov nad Topľou. ------------------------------------------------------------Osvedčujem, že tento mnou vyhotovený osvedčený odpis notárskej zápisnice doslovne
súhlasí s prvopisom uschovaným na Notárskom úrade JUDr. Zory Chudovej, notárky so
sídlom Dobrianskeho 1498, 093 Ol Vranov nad Topľou, v Zbierke notárskych zápisníc pod
Č. N911 /20 15, Nz7/20 16. ------------------------------------------------------------------------------------Vo Vranove nad Topľou, dňa 04.01.2016 (štvrtého januára dvetisícšestnást).-----------

