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ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 
uzatvorená podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

 
Oprávnený z vecného bremena: 
Meno a priezvisko: Miroslava Slížová 
Rodné priezvisko:    Slížová 
Rodné číslo:  885312/6854 
Dátum narodenia: 12.03.1988 
Trvale bytom: Vladimíra Clementisa 6648/46, 917 01 Trnava 
Štátna príslušnosť: SR  
 
(ďalej len „Oprávnený z vecného bremena“) 
 
Povinný z vecného bremena: 
Obec Vinohrady nad Váhom  
v mene ktorej koná: Ing. Eva Hanusová, starostka 
IČO:    00306304 
DIČ:    2021002357  
sídlo:    925 55 Vinohrady nad Váhom 355 
 
(ďalej len „Povinný z vecného bremena“) 
 
(Oprávnený z vecného bremena a Povinný z vecného bremena spolu ako „zmluvné 
strany“) 

 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Povinný z vecného bremena vyhlasuje, že je v podiele 1/1 výlučným vlastníkom 

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vinohrady nad Váhom, 
obec Vinohrady nad Váhom, okres Galanta, zapísanej na liste vlastníctva č. 2167 
vedenom Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom ako: 

PARCELA registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu 
- pozemok, parcelné číslo 6039/300 o výmere 942 m2, druh pozemku: 

Ostatná plocha 
 (ďalej len „zaťažená nehnuteľnosť“). 
 

2. Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že je v podiele 1/1 výlučným 
vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Vinohrady 
nad Váhom, obec Vinohrady nad Váhom, okres Galanta, zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1469 vedenom Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom 
ako: 

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape 
- pozemok, parcelné číslo 99/5 o výmere 90 m2, druh pozemku: 

Zastavaná plocha a nádvorie, 
- pozemok, parcelné číslo 100 o výmere 330 m2, druh pozemku: 

Záhrada, 
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- pozemok, parcelné číslo 102 o výmere 391 m2, druh pozemku: 
Záhrada, 

- pozemok, parcelné číslo 103/1 o výmere 2024 m2, druh pozemku: 
Orná pôda; 

(spolu ďalej len „oprávnená nehnuteľnosť“). 
3. Povinný z vecného bremena ako výlučný vlastník zaťaženej nehnuteľnosti 

zriaďuje v prospech každodobého vlastníka oprávnenej nehnuteľnosti, ako aj 
nehnuteľností, ktoré v budúcnosti vzniknú rozdelením oprávnenej 
nehnuteľnosti, v rozsahu dielu č. 2 o výmere 8 m2 vyznačenom v geometrickom 
pláne č. 45/2018 vypracovaným dňa 21.08.2018 Jozefom Seleckým – GEODET, 
Bohdanovce nad Trnavou 227, IČO: 44974205, autorizačne overeným dňa Ing. 
Antonom Hoffmannom dňa 21.08.2018 a úradne overeným dňa 19.11.2018 
Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom pod číslom 1123/2018 
(ďalej len „geometrický plán)   právo zodpovedajúce vecnému bremenu - 
povinnosť strpieť vybudovanie, uloženie, vedenie, užívanie, opravy, údržbu a 
rekonštrukciu inžinierskej siete – kanalizácie (ďalej len „vecné bremeno“). 

4. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno in rem, zaťažujúce každodobého 
vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti a oprávňujúce každodobého vlastníka 
oprávnenej nehnuteľnosti. 

5. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a časovo neobmedzene. 
6. Oprávnený z vecného bremena prehlasuje, že súhlasí so zriadením vecného 

bremena v rozsahu určenom v bode 3 tohto článku zmluvy. 
 

II. 
Osobitné ustanovenie 

 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecného bremena do katastra 
nehnuteľností podá na Okresnom úrade v Galante, Katastrálnom odbore Oprávnený                
z vecného bremena v lehote do 7 pracovných dní.  Finančné náklady za správny 
poplatok spojený s konaním o povolení vkladu, ako aj ostatné finančné spojené so 
spísaním tohto právneho úkonu náklady znáša Oprávnený z vecného bremena. 
Povinný z vecného bremena zároveň splnomocňuje Oprávneného z vecného bremena 
k podaniu návrhu na vklad vecného bremena z tejto zmluvy do katastra nehnuteľností, 
ako aj k jeho zastupovaniu v konaní o povolení vkladu tejto zmluvy do katastra 
nehnuteľností. Oprávnený z vecného bremena toto splnomocnenie prijíma. 

 
III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými 
stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 
ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a 
ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. Vecnoprávne účinky tejto zmluvy nastanú 
právoplatnosťou rozhodnutia Okresného úradu Galanta, katastrálneho odboru 
o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností. 

2. Podmienky uzatvorenia tejto zmluvy boli schválené uznesením Obecného 
zastupiteľstva vo Vinohradoch nad Váhom č. 12/2019, ktorého výpis tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto nájomnej zmluvy ako prílohu č. 1. 
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3. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným 
alebo nevykonateľným, nedotýka sa takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť 
platnosti ostatných ustanovení tejto zmluvy. V takom prípade sa zmluvné strany 
zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo nevykonateľné 
ustanovením platným a vykonateľným, ktoré sa svojím účelom čo najviac 
približuje nahrádzanému ustanoveniu. 

4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po jednom vyhotovení a dve vyhotovenia sú určené Okresnému úradu Galanta, 
katastrálnemu odboru.  

5. Zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
Vo Vinohradoch nad Váhom dňa 15.01.2020  V Trnave dňa 10.01.2020  
 
 
 
   Podpísané       Podpísané  
 
.........................................    .......................................... 
Obec Vinohrady nad Váhom          Miroslava Slížová    
Ing. Eva Hanusová, starostka        
 
 
Príloha č. 1 Uznesenie č. 12/2019 Obecného zastupiteľstva vo Vinohradoch nad Váhom 
 
 
 
 


