
Dohoda o umožnení vstupu na susediaci pozemok
uzavretá podľa § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka

m e d z i

Vlastník I. : Trenčiansky samosprávny kraj,
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

zgstúpený : Ing. Jaroslav Baška - predseda
ICO : 361 26624

Vlastník ll. : Krajská prokuratúra Trenčín,
Legionárska 7158/5 , 912 50 Trenčín

zgstúpená : JUDr. Monika Piknová - krajská prokurátorka
ICO : 356 29045

1. Trenčiansky samosprávny kraj lďalej len TSK/ je výlučným vlastníkom nehnuteľností

nachádzajúcich sa v k. ú. Trenčín, ktoré sú zapísané v liste vlastníctva č. 7098 ako pozemok
parc. KN-C č. 400/1 - záhrada o výmere 918 m2 a pozemok parc. KN-C č. 400/2 - záhrada
o výmere 461 m2.
2. Krajská prokuratúra Trenčín /d'alej len KP/ je vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa

vk. ú. Trenčín, uvedenej vliste vlastníctva č. 5900, ako pozemok parc. KN-C č. 398/1

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 444 m2 a pozemok parc. KN-C č. 398/2 — zastavaná
plocha a nédvorie o výmere 213 m2. Na pozemku parc. KN-C č. 398/1 sa nachádza stavba -
ADMINBUDOVA so súpisným číslom 291.

1. V obdobi od 01.08.2020 - 30.10.2020 predpokladá vlastník II. — KP realizáciu
stavebných prác - rekonštrukcie sociálnych zariadení v suteréne sídla Okresnej prokuratúry
Trenčín č. súpisné 291.

2. Zo strany investora, Krajskej prokuratúry Trenčín, je nevyhnutné pred začatím
rekonštrukčných prác zabezpečiť dočasný vstup pre zamestnancov stavebnej firmy.

Bez vstupu na susediace pozemky vo vlastníctve TSK uvedené v čl. !. ods. 1. tejto dohody
nemá KP inú možnosť vstupu za účelom realizácie rekonštrukcie sociálnych zariadení
v suteréne budovy Okresnej prokuratúry so súp. 291, nachádzajúcej sa na pozemku parc.

KN-C č. 398/1 bližšie špecifikovanej v čl. I. ods. 2. tejto dohody. Vstupná brána na parc. KN-

C č. 398/1 a 398/2 to vzhľadom na svoju šírku ako aj priestor pri budove zoboch strán
technicky neumožňuje .

1. Keďže stavebné práce bez vstupu na pozemok TSK by vyžadovali zvýšené investičné
náklady, dáva TSK súhlas Krajskej prokuratúre Trenčín, v období od 01.08.2020 —

30.10.2020 vždy v čase od 7.00 - 17.00 na vstup na pozemky nachádzajúce sa v k.ú.
Trenčín, ktoré sú zapísané v liste vlastníctva č. 7098 ako pozemok parc. KN-C č. 400/1 -
záhrada o výmere 918 m2 a pozemok parc. KN-C č. 400/2 - záhrada o výmere 461 m2,

od ulice Piaristická. Prístupová cesta bude využívaná v nevyhnutnej miere zamestnancami
stavebnej firmy vykonávajúce] rekonštrukciu sociálnych zariadení v suteréne sídla Okresnej

prokuratúry s tým že ako vstupná brána v oplotení bude využitá existujúca brána tak, aby

spĺňala požiadavky na trvalé užívanie. Po ukončení prác bude využívaná čast parcely daná
ihned do pôvodného stavu, vrátane vyspravenia oplotenia.

2. Pri realizácii stavebných prác budú dôsledne dodržiavaná predpisy a vyhlášky
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.



IV.

Prípadné škody spôsobené horeuvedenou stavebnou činnosťou hradí investor
Krajská prokuratúra Trenčín.

V.

Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch s tým , že každý z účastníkov obdrží jedno
vyhotovenie .

ŠMTrenčín , dňa

    

 

 JUDr. Monika 'ĺiknová
Ing. Jaroslav Baškakrajská prokurátorka

predseda TSK


