
OBEC BUNKOVCE
Obecný úrad č. 103, 072 44 Bunkovce

Zverejnenie zámeru previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Obec Bunkovce týmto zverejňuje zámer previesť majetkové práva obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na nadobúdateľa PZB, s.r.o.,  pričom dôvodom hodným osobitného zreteľa je
skutočnosť,  že  stavebné povolenia  boli  vydané  na práce na pozemkoch,  ktorých  vlastníkom je
spoločnosť PZB, s.r.o. 

Časť dohody o postúpení práv stavebníka je uvedená v bode 1. 

1. Dohoda
o postúpení práv a povinností stavebníka

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2  zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov

medzi

ZMLUVNÉ STRANY

Postupiteľ: 
OBEC BUNKOVCE
So sídlom : 072 44 Bunkovce 103, Slovenská republika
IČO: 00 32 50 91
DIČ: 20 20 740 722
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pob. Sobrance, č. ú. 4254132001/5600
zastúpená : Václav Ličko, starosta obce
(ďalej len „postupiteľ“)

a

Nadobúdateľ:
PZB s r.o.
sídlo: Mäsiarska 57/A ,Košice - mestská 
ast'  Staré Mesto 040 01
IČO: 44 728 034
DIČ: 2022822351
IČ DPH: SK2022822351 
zapísana v obchodnom registri OS Košice I., odd.Sro, vložka c.23697/V
zastupená: Dott. Franco Pigozzi, Lucio Masutti, konatelia
(ďalej len „nadobúdateľ“)

1. Nadobúdateľ je vlastníkom pozemkov, na ktorých má byť zrealizovaná stavba „Priemyselný
park  Bunkovce“  v zmysle  a v  rozsahu  stavebných  povolení  uvedených  v bode  2.  tohto
článku.

2. Postupiteľ je stavebníkom na základe rozhodnutí – stavebných povolení pre nižšie uvedené
stavby :



a) „Priemyselná zóna Sobrance – obec Bunkovce, stavebné obj. SO-03 Prípojka a rozvod
pitnej vody, SO-04 Rozvod vody úžitkovej, SO-05 Čistiareň odpadových vôd, SO-05.1
Hlavný objekt ČOV, SO-05.2 Terénne úpravy a spevnené plochy areálu ČOV, SO-05.3
Oplotenie areálu ČOV, SO-06 Rozvod kanalizácie splaškovej, SO-07 Rozvod kanalizácie
dažďovej,  SO-08 Rozvod kanalizácie cestnej,  SO-09 Vodná plocha – nádrž dažďovej
vody, PS-02 Technológia ČOV“
Rozhodnutie  OÚ  Sobrance  odbor  SOŽP č.  OÚ-SO-OSZP-  2014/000591  zo  dňa
19.12.2014.

b) „Priemyselná zóna Sobrance – Obec Bunkovce,  katastrálne  územie  Bunkovce,  Veľké
Revištia“
Rozhodnutie vydané Obcou Úbrež, č. j. 2014/351-2014/179 zo dňa 30.12.2014.

c) „Priemyselná zóna Sobrance – Obec Bunkovce – objekty dopravných stavieb :
SO 10 – Spevnené plochy a komunikácie vnútro areálové,
SO 11 – Spevnené plochy a komunikácie mimo areálové, katastrálne územie Bunkovce,
Veľké Revištia a Blatné Revištia“
Rozhodnutie vydané Obcou Úbrež, pod č. j. 350/2014 – SOU 7/2015, dňa 22.01.2015.

(ďalej len „stavebné povolenia“).

V Bunkovciach, 09. júna 2022 

                                                                                                          Václav   L i č k o 
                                                                                                                 starosta  

IČO: 00325091                                                                                                       tel.: 056/6597 345, mob.: 0905 299 966
DIČ: 2020740722                                                                                                                      e-mail: obec@bunkovce.sk


