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ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN 
č. 2020016 

 
uzatvorená podľa § 151n a nasl. v spojení s § 50 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 
 
Meno a priezvisko:  Oldrich Mikoláš 
rodné priezvisko:  Mikoláš 
dátum narodenia:  25. septembra 1943 
rodné číslo:  430925/765 
trvalé bydlisko:  Blumentálska 2717/26, 811 07 Bratislava 
štátna príslušnosť:  Slovenská republika 
a  
Meno a priezvisko:  Katarína Mikolášová 
rodné priezvisko:  Kováčová 
dátum narodenia:  16. januára 1961 
rodné číslo:  615116/6582 
trvalé bydlisko:  Jelská ulica 27/9, 903 01 Hurbanova Ves 
štátna príslušnosť:  Slovenská republika 
 
(ďalej v texte spolu len ako „povinní“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
Obec Hurbanova Ves 
Sídlo: Hlavná 48/1, 903 01 Hurbanova Ves 
Zastúpená: Ing. Ľubomír Petrák, CSc. - starosta 
IČO: 00305995 
IBAN: SK58 3100 0000 0041 1012 5718 
SWIFT: LUBASKBX 
 
(ďalej len ako „oprávnený“ v príslušnom gramatickom tvare) 
(povinní a oprávnený ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
uzatvárajú nasledujúcu zmluvu o zriadení vecných bremien. 
 
2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Povinní vlastnia ako bezpodielové spoluvlastníctvo manželov o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 

k celku pozemok (parcela reg. „C“ KN) 
 

Parcelné číslo Výmera v m
2
 Druh pozemku  

59/11 133 Orná pôda 

 
ktorý vznikne odčlenením z pozemku parc. č. 59/1 zapísaného na Liste vlastníctva číslo 54, ktorý je vedený 
na Okresnom úrade Senec, katastrálnom odbore, pre obec Hurbanova Ves, pre katastrálne územie 
Hurbanova Ves na základe geometrického plánu č. 78/2020 spracovanom Ing. Danielom Turcárom, Veľký 
Grob 68, 925 27 Veľký Grob, IČO 40895343, overeného dňa 18.11.2020 Okresným úradom Senec, 
katastrálny odbor, pod č. G1-2010/20.  
(ďalej v texte zmluvy len „zaťažená nehnuteľnosť“ v príslušnom gramatickom tvare). 

2.2 V zmysle platného územného plánu obce Hurbanova Ves, ktorý bol schválený uznesením č. 1 na rokovaní 
Obecného zastupiteľstva v Hurbanovej Vsi dňa 11.1.2007 a zmien a doplnkov 2012 územného plánu, ktoré 
boli schválené uznesením č. 1 na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Hurbanovej Vsi dňa 9.3.2015, je 
pozemok parc. č. 59/11 súčasťou dopravného koridoru a priestoru pre technickú infraštruktúru. 

2.3 Oprávnený v súlade s §4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci 
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a zabezpečuje verejnoprospešné služby. Opravnený je súčasne vlastníkom a prevádzkovateľom verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 

 
3. ZRIADENIE VECNÝCH BREMIEN 
 
3.1 Povinní ako vlastníci zaťaženej nehnuteľnosti zriaďujú touto zmluvou v prospech oprávneného vecné 

bremená in personam, predmetom ktorých je povinnosť povinných ako vlastníkov zaťaženej 
nehnuteľnosti strpieť:  
a) využívanie zaťaženej nehnuteľnosti ako verejného priestranstva; 
b) zriadenie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie 

a akékoľvek iné stavebné úpravy stavieb a zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry, 
zriadenie pásma ich ochrany a ich odstránenie. 

(ďalej len „vecné bremená“), za podmienok ďalej dohodnutých v tejto zmluve. 
3.2 Oprávnený vecné bremená prijíma. 
 
4. ODPLATA A SPÔSOB JEJ ÚHRADY  
 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že povinní zriaďuje vecné bremená podľa tejto zmluvy bezodplatne. 
4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tejto zmluvy budú vysporiadané všetky nároky povinného 

vyplývajúce zo zriadenia vecných bremien podľa tejto zmluvy, vrátane nárokov povinného na jednorazovú 
náhradu za zriadenie zákonných vecných bremien, nútené obmedzenie užívania zaťaženej nehnuteľnosti 
a nútené obmedzenie užívania zaťaženej nehnuteľnosti povinnými a že si povinní nebudú z tohto titulu 
uplatňovať žiadne ďalšie nároky voči oprávnenému. 

 
5.  OSOBITNÉ VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
5.1 Povinní vyhlasujú že: 

a) sú oprávnení samostatne nakladať so zaťaženou nehnuteľnosťou v celom rozsahu potrebnom pre 
platné uzavretie tejto zmluvy,  

b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k zaťaženej nehnuteľnosti do katastra 
nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto 
zmluvu a vykonávať práva zodpovedajúce  vecným bremenám oprávneným, 

c) zaťaženú nehnuteľnosť nadobudli v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky 
a žiadna tretia osoba si neuplatňuje a ani nemôže uplatňovať akékoľvek nároky k zaťaženej 
nehnuteľnosti, 

d) povinní ako výluční vlastníci zaťaženej nehnuteľnosti nie sú účastníkom žiadneho súdneho alebo 
iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho so zaťaženou nehnuteľnosťou. 

5.2 Povinní berú na vedomie, že oprávnený môže poveriť výkonom vecných bremien tretie osoby. 
 
6.  VZNIK VECNÝCH BREMIEN A DOBA ICH TRVANIA 
 
6.1 Vecné bremená podľa tejto zmluvy sa zriaďujú na dobu neurčitú. Oprávnený nadobudne práva 

zodpovedajúce vecným bremenám podľa tejto zmluvy povolením vkladu vecných bremien v prospech 
oprávneného do príslušného katastra nehnuteľností. 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecných bremien, ako aj na prípadné dopĺňanie návrhu na 
vklad podľa tejto zmluvy podajú povinní. 

6.3 Povinní sa zaväzujú, že do 10 kalendárnych dní odo dňa podania návrhu na vklad vecných bremien do 
katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy, doručia oprávnenému kópiu návrhu na vklad vecných bremien 
do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy s vyznačeným dátumom a hodinou podania návrhu na vklad 
vecných bremien do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy. 

6.4 Všetky náklady spojené s katastrálnym konaním vo veci vkladu vecných bremien do katastra nehnuteľností 
podľa zmluvy, vrátane správneho poplatku za katastrálne konanie vo veci vkladu vecných bremien do 
katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy, znášajú po dohode zmluvných strán v plnej výške povinní. 
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7.  PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ  
 
7.1 Vecné bremená zriadené touto zmluvou sú spojené s vlastníctvom zaťaženej nehnuteľnosti a prechádzajú 

s vlastníctvom zaťaženej nehnuteľnosti na každého jej nadobúdateľa. Na vylúčenie pochybností, ak dôjde 
k rozdeleniu zaťaženej nehnuteľnosti, budú vecné bremená viaznuť na novovzniknutých parcelách 
v rovnakom rozsahu, ako to vyplýva z tejto zmluvy vo vzťahu k zaťaženej nehnuteľnosti. 

 
8.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opravnený sa 
zaväzuje zverejniť túto zmluvu do 30 kalendárnych dní odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami. 

8.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Kópia časti geometrického plánu č. 78/2020 

8.3 Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

8.4 V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom 
z akéhokoľvek dôvodu prehlásené za neplatné, nedostatočne určité alebo nevykonateľné, zmluvné strany 
sa zaväzujú odstrániť dodatkom tejto zmluvy takúto neplatnosť, nedostatočnú určitosť alebo 
nevykonateľnosť takým spôsobom, aby bol zmysel tejto zmluvy naplnený. 

8.5 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán 
formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

8.6 Zmluva je vyhotovená v 5 (slovom piatich) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 
podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami po 1 (slovom: jednom) rovnopise, a pre účely povolenia 
vkladu vecných bremien do katastra nehnuteľností budú použité 2 (slovom: dva) rovnopisy zmluvy. 

8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na základe ich 
slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si 
prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 
 
Povinní Oprávnený 
 
V Hurbanovej Vsi dňa ...................... V Hurbanovej Vsi dňa ...................... 
 
 
 
 
podpis    : ........................................... 
meno : Oldrich Mikoláš 
 
 

 
 
 
podpis    : ........................................... 
meno : Ing. Ľubomír Petrák, CSc. 
                     starosta obce Hurbanova Ves 
 

 
 
 
podpis    : ........................................... 
meno : Katarína Mikolášová 
 

 

 


