
zMLUVA o oDsTÚprruí ÚzrutA A MAJETKovopnÁVNoM
VYsPoRlnonruí oscí víaľnš n sľoŽor

uzatvorená podľa s 2 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriädení v platnom znení

Znlluvné strany:

1. obec VígI'aš

Sídlo: obecný úrad Vígľaš,

lČo: oogzoggz

Zastúpená: lng. Róbert Záchenský, starosta obce

' Bankové spojenie;sK35 0200 0000 0000 oz9'22412

2. obec Stožok

Sídlo: obecný úrad Stožok, Stožok č. 47

lČo:00320293
Zastúpená: Bc. Darina Petrincová, starostka obce

Bankové spojenie: sK62 0900 0000 0000 7L64 4348

Zmluvné strany sú si vedomé potreby zosúladenia skutkového a právneho stavu na jednotlĺvých

spravovaných územĺach a tiež na základe požiadavky obecného zastupiteľstva uzatvárajú túto zmluvu.

t.

Predmet zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností obcí Vígľaš a Stožok v súvislosti so

zmenou územia týchto obcí.

ll.
Zmeny území obcí.

1. Doterajšia hranica katastrálneho územia obce Vígľaš a katastrálneho územia obce Stožok sa ruší.

Súčasne sa určuje nová hranica ato vsúlade sgeometrĺckým plánom č. 3I64434L-53l2022

vypracovaný geodetickou känceláriou Geodet spol. s'r.o. Zvolen, T.G. Masarvlĺa 3413, 9600]- Zvolen,

kde je vyznačený prĺebeh hranice v nadväznosti na v'teréne označených lomových hraničných bodov.

2. Z katastrálneho územia obce Vígľaš sa pričleňuje do katastrálneho územia obce Stožok parcela

Jegistra c-KN č' 94o, c-KN č.94L, c KN č. 942, c-KN č' 943 v celkovej výmere I228 m2 .

!il.

Vzájomné práva a povinnostizmluvných strán.

].. Zmluvné strany v záujme obyvateľov sa dohodli, že zmeny katastrálnych území

sa dojednávajú bez akejkolvek fĺnančnej alebo inej náhrady.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že v súvislosti s vykonanou zmenou nemajú voči sebe žĺadne nároky

a ani iné požĺadavky.



tv.

Spoločné ustanovenia.
1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je geometrický plán a výkazy výmer č' 3L64434L-53/202z
vypľacovaný geodetickou kanceláriou Geodet spol. s.r.o. Zvolen, T.G. Masaryka 3413, 96001 Zvolen,

2. K zmene hranice' medzi katastrálnymi územiamĺ obcí Vígľaš a Stožok dalo súhlas:

obecné zastupiteľstvo obce Vígľaš, uznesenie č.I26/2022/ocZzo dňa 25.3. 2022

obecné zastupitel'stvo obce Stožok , uznesenie č. L7z/2:'" _ oZ zo dňa 15.I2'202L

V.

Záverečné usta novenia.

].. Zmluvné strany podpisom zmluvy zároveň potvrdzujú, že sú oprávnení s jej predmetom disponovať

bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné,

dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená'
2. Akákoľvek zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán'

3. Vo vecĺach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanovenĺami

všeobecne záväzných právnych predpisov. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne z tejto zmluvy, vrátane

sporov ohľadom jej platnosti a zrušenia podlieha jurisdikcĺi príslušného súdu Slovenskej republiky.

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po 2 exempláre pre zmluvné strany.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísanĺa a účinnosť nasledujúci deň po dnijej zverejnenia

na webových sídlach obcí.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sĺ zmluvu rĺadne prečítalĺ a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná

a určitá a vyjadruje ĺch skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nit je uzatvorená v tiesni a na znak

súhlasu ju Vlastnoručne podpísali.


