
  Zmluva o zriadení vecného bremena 
uzavretá podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka  

(ďalej len ,,Zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Povinný z vecného bremena: 

Meno a priezvisko: Ing. Egon Holländer, rod.  

Dátum narodenia:  

Číslo OP:    

Trvalý pobyt:                 , 8044 Zürich, Švajčiarsko, 

Štátna príslušnosť: Švajčiarska 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:     

 

(ďalej ako „povinný z vecného bremena“) 

 

a 

 

Oprávnený z vecného bremena: 

            OBEC Jánovce 

Sídlo:    Jánovce č. 248, 059 13 Jánovce 

IČO:   00326259 

DIČ:    2020674909  

V zastúpení:  Jozef Kacvinský, starosta obce 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:    SK34 0900 0000 0050 7844 0308 

   

(ďalej ako „oprávnený z vecného bremena“) 

(ďalej spoločne označovaní aj ako „zmluvné strany“ alebo „strany“) 

 

Preambula 

Uznesením č. 55/2021 prijatým na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Jánovce, 

konanom dňa 17.12.2021 v Jánovciach bolo schválené na základe Zmluvy o uzavretí 

budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 27.06.2017, bezodplatné zriadenie 

práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech Obce Jánovce, a to práva 

prechodu a prejazdu cez novovytvorený pozemok parcela KN-C 620/41 druh pozemku: 

trvalý trávny porast, o výmere 371 m2, ktorý vznikol v zmysle Geometrického plánu č. 

14281601-182/21 zo dňa 11.12.2021 vyhotoveným vyhotoviteľom Ing. Stanislav 

Sýkora, Marián Kasprišin - ZEKA, s miestom podnikania Levočská 866, 058 01 

Poprad, IČO: 14281601, autorizačne overeným dňa 13.12.2021 Ing. Stanislav Sýkora 

a úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom dňa 21.12.2021 

pod číslom G1-1299/21. 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 



 

1. Oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 v pomere k celku 

nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 1,  okres Poprad, obec Jánovce, 

katastrálne územie Machalovce, vedenom Okresným úradom Poprad, katastrálnym 

odborom.  

 

2. Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v podiele 1/1 

v pomere k celku nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 294, vedený Okresným 

úradom Poprad, katastrálny odbor, pre okres Poprad, obec Jánovce, katastrálne územie 

Machalovce a to parcela registra ,,E“: 

- par. č. 104/1, druh pozemku: orná pôda s výmerou 55855 m2. 

 

3. Geometrickým plánom č. 14281601-182/21 zo dňa 11.12.2021 vyhotoveným 

vyhotoviteľom Ing. Stanislav Sýkora, Marián Kasprišin - ZEKA, s miestom podnikania 

Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO: 14281601, autorizačne overeným dňa 13.12.2021 

Ing. Stanislav Sýkora a úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor 

dňa 21.12.2021 pod číslom G1-1299/21 bol odčlenením od pozemku parcely registra 

,,E“ parc. č. 104/1, druh pozemku: orná pôda s výmerou 55855 m2 vytvorený: 

- pozemok parcely registra ,,C“ parc. č. 620/41 druh pozemku: trvalý trávny 

porast, o výmere 371 m2. 

 

4. Na liste vlastníctva č. 294, okres Poprad, obec Jánovce, katastrálne územie 

Machalovce, vedenom Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor sú evidované tieto 

ťarchy: 

• Vecné bremeno na parcelu KNE 2-115/3 v prospech vlastníkov parcely KNC 533/1 a 

čističky odpadových vôd spočívajúce v práve uloženia potrubia na odvod odpadovej 

vody a odvod dažďovej vody, v práve vstupu, prechodu a prejazdu pešo aj 

motorovými vozidlami a inou technikou podľa V 2986/2015 zo dňa 17.7.2015. 
 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Povinný z vecného bremena a oprávnený z vecného bremena sa touto Zmluvou dohodli 

na zriadení vecného bremena in personam v prospech oprávneného z vecného 

bremena bez náhrady, spočívajúceho v práve vstupu, prechodu, prejazdu peši, 

motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami cez nehnuteľnosť 

povinného z vecného bremena pozemku parcely registra „C“ parc. č. 620/41 druh 

pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 371 m2, ktorý bol vytvorený v zmysle 

Geometrického plánu č. 14281601-182/21 zo dňa 11.12.2021 vyhotoveného 

vyhotoviteľom Ing. Stanislav Sýkora, Marián Kasprišin - ZEKA, s miestom podnikania 

Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO: 14281601, autorizačne overeného dňa 13.12.2021 

Ing. Stanislav Sýkora a úradne overeného Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor 

dňa 21.12.2021 pod číslom G1-1299/21.   

 

2. Zmluvné strany zriaďujú toto vecné bremeno s vecno-právnymi účinkami. Práva 

zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného 

bremena vkladom do katastra nehnuteľností. 



3. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezplatne. Práva zodpovedajúce 

vecnému bremenu oprávnený z vecného bremena prijíma a povinný z vecného bremena 

sa zaväzuje toto právo trpieť.  

 

4. K zániku vecného bremena môže dôjsť len v prípade i) právoplatného súdneho 

rozhodnutia o zrušení vecného bremena, ii) smrťou predávajúceho, ako oprávneného 

z vecného bremena, iii) na základe dohody o zrušení vecného bremena k nehnuteľnosti, 

pričom táto dohoda musí byť písomná a podpis oprávneného z vecného bremena, musí 

byť úradne overený. 

 

Článok III. 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že podajú návrh na vklad vlastníckeho práva bezodkladne 

po podpísaní tejto Zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poplatky spojené s podaním návrhu na vklad 

vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.  

3. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť svoju súčinnosť s príslušným katastrálnym 

odborom okresného úradu pri odstraňovaní prípadných nedostatkov tejto Zmluvy alebo 

návrhu na vklad, brániacich vydaniu rozhodnutia o povolení vkladu. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

2. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami 

všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, 

platia ustanovenia Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a 

ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej 

republiky, ktoré je možné dohodou zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia Zmluvy 

a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku 

Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.  

3. Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, alebo ak sa 

takým stane z akéhokoľvek dôvodu, potom platnosť ostatných ustanovení nebude 

žiadnym spôsobom dotknutá. Zmluvné strany súhlasia, že v takomto prípade sa takéto 

neplatné alebo neúčinné ustanovenie považuje za nahradené platným ustanovením, 

ktoré má čo možno najviac podobný skutočný účinok ako pôvodné ustanovenie, a ktoré 

sa čo najviac približuje k účelu sledovaného zmluvnými stranami pri uzatváraní tejto 

Zmluvy.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami sa 

považuje za doručenú v deň jej prevzatia. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť 

prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V 

prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň 

doručenia sa považuje posledný deň úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa 

písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa 

odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa 

považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

5. Zmluvné strany udeľujú týmto plnomocenstvo advokátovi JUDr. Peter Behúň, 

advokát, Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO:  52 461 092, aby ich zastupoval 



pri podaní zamýšľaného i riadneho návrhu na vklad tejto zmluvy do katastra 

nehnuteľností a v katastrálnom konaní o povolení vkladu vlastníckeho práva 

k predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany týmto splnomocňujú autorizovaného 

advokáta na všetky právne úkony v súvislosti s potrebnými úpravami alebo 

opravami zmluvy vyžadované príslušným Okresným úradom, katastrálnym 

odborom, za účelom vkladuschopnosti tejto zmluvy. Autorizujúci advokát je 

oprávnený po konzultácií so zmluvnými stranami vykonať zmeny v zmluve 

v celom rozsahu v zmysle požiadaviek Okresného úradu, katastrálneho odboru, t.j. 

podpísať v mene zmluvných strán dodatok k tejto zmluve spolu s potrebnými 

úpravami návrhu na vklad do katastra. 

6. Táto Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda povolením návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností za podmienky jej 

zverejnenia. 

7. Túto Zmluvu je možné meniť len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán, a to vo 

forme písomných dodatkov k tejto Zmluve. 

8. Táto Zmluva je vyhotovená v troch (4) rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise sú 

určené pre každú zmluvnú stranu a dva rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Poprad, 

katastrálny odbor. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, Zmluva 

nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej 

obsahu rozumejú a na znak súhlasu Zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú. 

 

V Zürichu, dňa 22.04. 2022                                      V Jánovciach, dňa 22.03.2022 

 

 

Povinný z vecného bremena:   Oprávnený z vecného bremena: 

 

 

......................................                                        ............................. 

Ing. Egon Holländer     OBEC Jánovce   

Jozef Kacvinský 

starosta obce    

  

 

 


