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Zmluva o zriadení vecného bremena
uzatvorená podía ~ 151o Občianskeho zákonníka n,edzi jej účastníkmi:

Článok I.
Zmluvné strany

1. Povinni z vecného breniena:

Ing. Jana Miklová rod.‘
nar rod č . bytom
(dalej len »povinný z vecného bremena 1‘)

Ing. Marcela Kazimírová rod. ‚

nar. ‚rod. č. . bytom. .. ‚

(ďalej len „povinný z vecného bremena 2‘)

Mikuláš Schön rod.
nar. rod Č. ‚ bytom
(ďalej len „povinný z vecnáho bremena 3)

Martin Darnadi rod.
nar. rod č . bytom
(ďalej len „povinný z yecného bremena 4‘)

Simona Darnadi rod. .

nar. rod. č bytom
(d‘alej len „povinný z vecného bremena 5‘)

Ing. Mário Švolik rod.
nar ‚ rod. č. bytom
(ďalej len „povinný z vecnóho bremena 6‘)

Alžbeta Švecová rod.
nan roďč bytom
(ďalej len „povinný z vecného bremena 7‘)

Alžbeta Miklová rod.
nar. rod.č. bytom
(ďalej len „povinný z vecného bremena B‘)

Filip Mikla rod.
nar. ‚ rod. č. bytom
(ďalej len „povinný z vecnéflo bremena 9‘)



Adriána Jancsóová rod 2 0
nar. ‚ rod. Č. . bytom ‚

(d‘alej len „povinný z vecného bremena jol) ~o
.

romáš Lülei rod.
nar rod Č.‘ bytom .

(ďalej len „povinný z vecnélio bremena 1ľ)

Jana Kútiková rod.
nar. rod. Č. bytom . .

(ďalej Ion „povinný z vecného bremena 12‘)

(povinný z vecného bremena 1 až povinný z vecného bremena 12 d‘alej spolu len „povinní 2 vecného
bremena“)

a

2. Oprávnený z vecného bremena:

Obec Beladice
so sidlom Gaštanová 167/1, 951 75 Beladice, iČo: 00307769, konajůca prostrednictvom PhDr. Máňo
Žáčik, starosta
(ďalej len „oprávnený z vecného brernena“)

(povinni z vecného brernena a oprávnený z vecného bremena ďalej spolu aj len „zmluvné strany“)

Článok II.
Nehnuteľnosť dotknutá právnym úkonom

1. Povinní z vecného bremena sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuternosU nachádzajúcej sav k. ů.
Vel‘ké Chrašt‘any, obec Beladice, okres Zlaté Moravce, evidovanej Okresným úradom Zlaté
Moravce, katastrálnym odborom v LV Č. 1322 ako pozemok registra ‚C‘ parc. Č. 9281133« orná
póda o výmere 645 rn2, a to v nasledovných spoluvlastnickych podieloch:
- povinný z vecného bremene 1 v podiele Ilii vzhľadom k celku,
- povinný z vecného bremene 2 v podiele 2i1 1 vzhľadom k celku«
- povinný z vecného bremena 3v podiele 1/11 vzhľadom k celku,
- povinný z vecného bremena 4 a povinný z vecného bremena 5 v bezpodielovom

spoluvlastnictve manželov v podiele lili vzhradom k celku,
- povinný z vecného bremena 6v podiele 1/11 vzhl“adom k celku,
- povinný z vecněho bremena 7 v podiele 111 1 vzhľadom k celku,
.. povinný z vecného bremena 8v podiele 1/11 vzhfadom k celku,
- povinný z vecného bremena 9v podiele 1/11 vzhradorn k celku,
- povinnýzvecnéhobremena lOvpodiele lili vzhľadom kcelku,
- povinný z vecného bremene 11 v podiele 1122 vzhľadom k celku,
- povinný z vecného bremene 12v podiele 1122 vzhľadom k celku,
tj. spolu v podiele 1/1 (ďalej len „Zafažený pozemok“).
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Obec je výlučným vlastnikom stavby splaškovej kanalizácie špeci~kovanej podľa územného
ró~hodnutia na umiestnenie stavby č. J. 19812020-003 RB zo dňa 28.4.2020, vydaného obcou
Betadice a povolenia na zriadenie stavby (stavebné povolenie) Č. j. OU-ZM-OSZP-20201000950-007
Zo dňa 8.9.2020, vydaného Okresným úradom Zlaté Moravce ako:

Splašková kanabzácia:
30 03 Splašková kanalizácia
SO 03 01 splašková kanalizácia
- gravitačná karializačná stoka ‚S‘ PVC DN 200— 30,1 ni
- Uaková kanalizaČná stoka »5« HDPE D90 —49,9 m
- Uaková kanalizačná stoka ‚S‘ HDPE D63 — 28,4 m
- kanalizačné šachty Sl a 52—2 ks

(ďalej len Stavba«).

Článok Ill.
Zriadenie vecného bremena

1. Povinni z vecného bremena, každý v spoluvlastnickoni podiele uvedenom v Článku II. ods. 1, tj.
spolu v podiele 1/1, zriaďujú touto zmluvou vecné bremeno „In personam« na Zaťaženom
pozemku v celom jeho rozsahu v prospech oprávneného z vecného brernena, spočívajúce v práve
umiestnenialuskutočnenia/uloženia Stavby, prevádzkovania a vykonávania rekonštrukc‘e,
niodemizácie, opravy, kontroly, údržby Stavby, akýchkoľvek mých stavebných úprav Stavby, ako i
jej odstránenia.

2. Obsahom vecného bremena je:
a) právo oprávneného z vecného bremena umiestriit‘Iuskutočnitluložiť Stavbu, prevádzkovať a

vykonávať rekonštrukciu, modemizáciu, opravy, konti~olu, údržbu Stavby, akékoľvek mé
stavebné úpravy Stavby, jej odstránenie,

b) povinnosť povinných z vecného bremena strpieť na Zaťaženom pozemku
umiestnenieluskutočnenieíuloženie Stavby, prevádzkovanie a vykonávanie rekonštwkcie,
modernizácie, opráv, kontrol, údržby Stavby, akýchkorvek ných stavebných úprav Stavby,
jej odstránenie.

3. V rámci vecného bremena sa povinní z vecného breniena zaväzujú, že na Zaťaženom pozemku
budů dodržiavať obmedzenia užívania Zafaženého pozemku, a to zákaz vysádzať trvalé porasty,
umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy (napr. znižovať alebo zvyšovať kiytie Stavby)

4. Oprávnený z vecného breniena oprávnenia z vecného bremena zriadeného podľa ods. 1 tohto
článku zmluvy prijíma.

5. Vecné bremeno podľa tohto článku zmluvy sa zriaďuje bezodplatne a na dobu určitú počas
existencie Stavby. Vecné bremeno ďalej zanikne:

a) rozhodnutim príslušného stavebného úradu o odstránerÝ Stavby,
b) dohodou zmluvných strán,
c) rozhodnutím súdu.

Článok IV.
Vyhlásenia zmluvných strán a vznik vecného bremena

Oprávnený z vecného bremena zodpovedá za škodu, ktorá vznikne povinným z vecného bremena
ako aj tretim osobám pri výkone práv zodpovedajůcich vecnému bremenu zriadeného touto zmluvou
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v důsledku nedodržania podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ako aj porušenlm právnych
predpisov SR. do

2. Povinni z vecného bremera borů na vedomie, že so zňadenirn a uložen‘m zariadeni podľa ~ 19
zákona č. 44212002 Z. z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vzniká ochranné pásmo
zariadeni. qptW

3. Povinní z vecného bremena, každý vo vzťahu I< jeho spoluvlastnickemu podielu na Zaťaženom
pozemku, vyhlasuje, že:
- je oprávnený samostatne nakladať so Zaťaženým pozemkoni potrebnom pro platné uzavretie OP

tejto zmluvy,
- nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkorvek práv k Zaťaženému pozemku do katastra 2. 6

nehnuteľnosti a neexistujú žiadne fakUcké alebo právne prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto
zmluvu a vykonávaf práva zodpovedajúce vecnému bremenu oprávneným z vecného bremena, ;
s výnimkou ods. 4 tohto článku tejto zmluvy,

- Zaťažený pozernok nadobudol v súlade s platnými právnymi predpsmi Slovenskej republiky a
nemá vedomosť o torn, že by si nejaká tre~a osoba uplatňovala akékoívek nároky k Zaťaženérnu
pozemku,
nie je účastnikorn žiadneho sůdneho alebo mého sporu týkajůceho sa Zaťaženého pozemku.

4. Zmluvné strany prehlasujů, že sú oboznániené s ťarchami viaznuciml na Zaťaženom pozemku,
zaplsanými v LV Č. 1322 nasledovne:
a) Vecné bremeno (v podiele 1/I) podlá * 31 ods. 3 katastrálneho zákona v rozsahu GP Č.

357/2020 spočívajúeeho v povinnosti strpiet‘ zriadenie a u!oženie elektroenergetických
zariadeni, užívanie, prevádzkovanie, údtžbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modemizácie a
akéko!vek mé stavebné úpravy elektroenergetických zariadeni a leh odstránenie na nehn. CKN
p č. 928/1 33, orná póda o vým. 645 m2 (die! č 2o ‚‘ýrn 81 m2), v prospech: Západoslovenská
distribučná, as., !CO: 36 361 518, so s!dloni Culenova 6, 816 47 Bratislava, ‘1-1076/2021.-
či. 78121,

b) Vlastník poradové číslo 5: Pod V 1513/2022 Sa zriad‘uje záložné právo na zabezpečenie
pohfadávky v prospech Tatra banka, as., Hodžovo námestie 3, Bratislava, iČo:oo 686 930 na
nehn. CK!‘) p. Č. 928/133, orná p.o ‚tým. 645 m2, v podiele I/II, na základe Zmluvy a bezúče!ovom
sp!átkovom úvere na bývanie č.5422018704. Ostatně údaje uvedené v listina.
Čz. 75/22;Č.z.93/22,

c) Vlastník poradové Čisto 10, 11: Pod V 1579/2022 sa zriaďuje záložné právo na zabezpečenie
pohradávok pra Československú obehodnú banku, a.s., Zižkova 11, Bratislava, IČO: 36854 140,
na nehnut. CKN pare. Č. 928/133-orná p. a vým. 645 m2, v podiele 1/22, podra Zmluvy o
poskytnutí úveru na bývanie reg.č. 747284 zo dňa 24.O6.2022~ Ostatné údaje uvedené v zrnluve
a zriadení zálož. práva k nehnuteľnosti reg.Č. 747284/ZaL/l-Čz. 82/22; čz. 119/22.

5 Zmluvné strany borů na vedomie že vecné bremeno vzniká dňom právoplatnosti rozhodnutia
katastrálneho odboru príslušného okrasného úradu a povoleni vkladu vecného bremena do katastra
nehnuteľností v zmysle tejto zmluvy.

6 Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s touto zmluvou a s vkladom tejto zmluvy do katastra
nehnutefnosti uhradia povinni z vecného bremena pomerne podľa výšky ich spoluvlastníckych
podielov na Zaťaženom pozemku.

7 V pripade, ak katastrálny odbor prlslušněho okresného úradu preruší alebo zastaví konanie o návrhu
na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľnosti podfa t~to zmluvy, zmluvné strany sú si
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W?ych n~yzájom povinné poskytnúť potrebnú súčinnosf a odstrániť nedostatky zmluvy a návrhu na vklad
do katastra nehnute nosti, pripadne jeho prlloh

~19 ČlánokV.
Ostatné ustanovenia

V pripade, ak bude konanie o návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnutefnosti podra
tejto zmluvy zastavené alebo zamietnuté alebo v prípade, ak sa ukáže niektoré z vyhláseni
povinných z vecného bremena v tejto zmluve ako nepravdivě, oprávnený z vecněho bremena je
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

2 Právo na odstúpenie může oprávnená zmluvná strana uplatníť písomným oznámením doručeným
druhej zmluvr‘ej strane obsahujúcim skutkové vyniedzenie důvodu na odstúpenie od tejto zrnluvy
tak, aby nebolo zameniteľné s mým důvodem Odstůpenlm od zmluvy táto zrnluva zaniká od
počiatku. Zmluvné strany sú povinné navzájom si vrátiť poskytnuté plnenia, ktoré prevzali na základe
ustanovení tejto kúpnej zmluvy v lehote 30 dní odo dňa platného odstúpenia od tejto zrnluvy. To plaU
pdmerane aj v prípade zániku tejto zrn uvy z mého důvodu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak
Odstúpenim od zmluvy zanikaju všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto
zrnluvy, s výnimkou nárokov na náhradu škody, ako aj s výnimkou tých práv a povinností 2mluvných
strán, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvar aj po zániku zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky závázné prejavy vůle vyvolávajúce právne účinky v zrnysle
jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je potrebné uskutočniť v plsomnej forme a doručiť ich druhej
zmluvnej strane osobne, poštou alebo mým doručovateíom na adresu uvedenú v záh av tejto zmluvy
alebo na poslednú zmluvnej strane známu korešpondenčnú adresu na doručovanie

4. Každá zmluvná strana sa zavázuje písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného
odkladu zmenu všetkých údajov súvisiacich s plnenlrn predmetu tejto zrn uvy. Ak zrn uvná strana
túto povinnosť nesplní, považuje sa doručenie písornnosti za vykonané, ak je písomnosť doručená
na poslednú zniluvnej strane známu adresu.

5. Účastníci tejto zmluvy splnomocňujú Marcela Sládeka rod. .‚ nar. . rod. č.
bytom

Slovenskej republiky, ku všetkýrn úkonorn súvisiacim s vkladom vecného brernena do katastra
nehnuteľností, na podanie návrhu na vklad, zastupovaniev katastrálnom konaní, ako aj na prípadné
opravy tejto zniluvy a návrhu na vklad a spisanie a podpisovanie dodatkov k tejto zmluve a k návrhu
na vklad, ako i na doručovanie a preberanie písomností v rámci predmetného konania. Marcel
Sládek svojim podpisom na telte zmluve splnomocnenie prifma.

Článok Vl.
Záverečné ustanovenia

1. Vzfahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa nadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a dalšími všeobecne záváznými právnymi predpisrni.

2. lmluva je vyhotovená v 15 vyhotoveniach, z kterých jedno vyhotovenie obdrží pri podpise každý
účastník a dye vyhotovenía sú určené na podanie pňslušnému okresnému úradu, katastrálnemu
odboru.

3. Táto zmluva nadobůda platnosť dňom jej podpisu zmluvnýrni stranami a ůčinnosť dňorn
nasledujúcim Po dni jej zverejnenia oprávneným z vecného bremena v zrnysle Občianskeho
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zákonníka v spojeni so zákonom Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k inforrnůciá~ ‚4 —.

(obligaČnoprávne účinky). Vecnoprávne účinky nadobudne táto zmluva dňoni právoplatndsb
rozhodnutia katastrálnehoorjboru príslušného okresného úradu o povolení vkladu vecného bremena
do katastra nehnuteľnosti.

4. V pripade, ak je alebo sa stane akékoďvek ustanovenie tejto zmluvy neplatným, nieje tým dotknutá
platnosf ostatných ustanoveni tejto zmluvy. V takomto pripade sú zmluvné strany povinné poskyhiúr
si vzájomnú súčinnosf za ůčelom nahradenia tohto ustanovenia platným ustanovenim.

5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Éúto zmluvu pred jej podpisom preČitali, jej obsahu porozumeli, táto
zmluva nie je uzatváraná v tiesni a na znak slobodnej a vážnej vůle by!‘ touto zmluvou viazani ju
vlastnoruČne podpÍsali. Zmiuvné strany ~ež vyhlasujú, že ich prejavy vůle sú dostatočne určité a
zrozumitelné a ich zmiuvná vornosf nie je obmedzená že táto zmluva neodporuje zákonu, ani zákon
neobchádza a ani sa nepdeči dobrým mravom.

V ____________‚dňa ______ V

]

Ing. Jana Miklová
povinný z vecného bremena 1

V ‚dňa

—

Mikulíš Schön
pp~1;rný z vecnéh5premena 3

v 2L l7OYO~oct&,dňa21.%,2Q~e.

Simona Darnadi
povinný z vecného bremena 5

v k%Ígt~t~‘ ‚dňa 10. 11. 2~?

Ing. Marcela Kazin,Irová
povinný z vecného bremena 2

V dňa

Alžbeta Miklová
povinný z vecného bremena B

dňa

—

po~4‘fl‘

\

Martin Darnadi ĺ
povinný z vecného bremena 4

v ‚%%2bo~cř‘ dňa IQ t~

Ing. Már‘i&švclik
povinný z vecného breniena 6

V ‚dňa

Alžbeta Švecová
povinný z vecného bremena 7



V dňa _________
V ___________‚dňa

Filip Mikia
povinný z vecného brernena 9

dňa _________

Z~iái~a Jancsáová
povinný z vecného bremena 10

V ____________ dňa~

Tomáš LOlei
povinný Z vecného bremena 11

dňa _____

Jana Kútiková
povinný z vecného bremena 12

V~ 4hiI1.1°J-1...

ľ. -‚ ‚~‚

PhDr. Mário Žáčik, starosta
oprávnený z vecného bremena

Splnornocnenie prijimam:

PocIía knihy na osvedčovanie Č.
Túto listinu prod OtKou C
vls‘Lnaručne pocIoisal;u:r~ ‚ _..

bytom‘.
rodné čisto
I«crého osobná totožnost tob preukázaná
občianskvm w~‘,I(azuLl1 .;

V 5el~‘ClC~iL ‚i, kj

V

V

Marcel S~~Jť‘
V Beladiciach, dňa _________

ď‘IESTO
Podra knihy na svedčwHe Č.

pred MesIorn ZIat~ M ‚ya‘ctt vlasttioručro o‘.dpi;~at

bylcm
i‘odné ČÍ&O ... ktoreho osobn~
otožnosť bola preukalafla O~ Č. ‘

“Ztalych Moravr‘iach, d1~a ..~L‘ ±4q.42.. ~‘—~a-N~

C$VQ du.j úc


