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

medzi zmluvnými stranami: 
 

Oprávnený z vecného bremena: 

Meno a priezvisko:  Ing. Egon Holländer, rod. Holländer 

Dátum narodenia:   

Číslo OP:                      

Trvalý pobyt:                       , 8044 Zürich, Švajčiarsko 

Štátna príslušnosť:  Švajčiarska  

Bankové spojenie:     

IBAN:     
(ďalej len „oprávnený z vecného bremena“) 

 

a 
 

Povinný z vecného bremena: 

Názov:    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 len „povinný z vecného bremena“) 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Uznesením č. 16/2021 prijatým na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Jánovce, 

konanom dňa 25.06.2021 bolo schválené bezodplatné zriadenie vecného bremena „in 

personam“ na parcelách v kat. ú. Machalovce, a to parc. reg. „C“ KN:  

• parc. č. 620/14 o výmere 6897 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, 

• parc. č. 711/3 o výmere 4676 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

• parc. č. 712/1 o výmere 4582 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,  

v prospech oprávneného z vecného bremena – Ing. Egona Holländera, Zürich – 

Švajčiarsko, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena - Obce Jánovce: 

strpieť zriadenie a uloženie elektrických prípojok na zaťaženej nehnuteľnosti, strpieť 

užívanie, údržbu, prevádzkovanie, opravy a odstránenie elektrických prípojok, strpieť na 

zaťaženej nehnuteľnosti v nevyhnutnej miere vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd 

dopravných prostriedkov a technických zariadení oprávneného z vecného bremena a ním 

poverených osôb za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania 

porúch a rekonštrukcie elektrických prípojok spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej 

činnosti, zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup k elektrickým prípojkám, ktoré 

môže poškodiť alebo ohroziť ich technický stav alebo ich prevádzku. 

 

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

nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 1 vedenom Okresným úradom 

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

Machalovce, a to parcely reg. „C“ KN:  

➢ parc. č. 620/14 o výmere 6897 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast 

➢ parc. č. 711/3 o výmere 4676 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
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➢ parc. č. 712/1 o výmere 4582 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Povinný z vecného bremena touto zmluvou zriaďuje bezodplatne na dobu neurčitú vecné 

bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného 

z vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „C“ KN:  

➢ parc. č. 620/14 o výmere 6897 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast 

➢ parc. č. 711/3 o výmere 4676 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

➢ parc. č. 712/1 o výmere 4582 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
(ďalej len ,,zaťažená nehnuteľnosť“): 

• strpieť zriadenie a uloženie elektrických prípojok na zaťaženej nehnuteľnosti,  

• strpieť užívanie, údržbu, prevádzkovanie, opravy a odstránenie elektrických prípojok,  

• strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti v nevyhnutnej miere vstup a prechod osôb, vjazd 

a prejazd dopravných prostriedkov a technických zariadení oprávneného z vecného 

bremena a ním poverených osôb za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, 

odstraňovania porúch a rekonštrukcie elektrických prípojok spôsobom nevyhnutným 

na výkon povolenej činnosti.  

• zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup k elektrickým prípojkám, ktoré môže 

poškodiť alebo ohroziť ich technický stav alebo ich prevádzku. 

 Vecné bremeno sa zriaďuje v rozsahu celej výmery zaťaženej nehnuteľnosti. 

 

2. Oprávnený z vecného bremena právo zodpovedajúce vecnému bremenu podľa odseku 1 

tohto článku tejto zmluvy prijíma a povinný z vecného bremena sa zaväzuje výkon práva 

zodpovedajúce vecnému bremenu strpieť a umožniť. 

 

3. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa viaže k oprávnenému z vecného bremena, t. j. 

pôsobí „in personam“.  

 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Povinný z vecného bremena umožní oprávnenému z vecného bremena vykonávať vecné 

bremeno v dojednanom rozsahu na nehnuteľnostiach špecifikovaných v článku II. tejto 

Zmluvy bezodkladne po podpise tejto Zmluvy.  

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení 

záväzkov podľa tejto Zmluvy a bez zbytočného odkladu sa budú informovať o všetkých 

skutočnostiach potrebných na splnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy. 
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Článok IV. 

Ostatné ustanovenia 

1. Oprávnený nadobudne práva zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu povolením 

vkladu do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a 

o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) ďalej len 

(„zákon č. 162/1995 Z. z.“) v znení neskorších predpisov. Účastníci Zmluvy sú však odo 

dňa jej podpísania viazaní svojimi zmluvnými prejavmi. 

 

2. Návrh na povolenie vkladu tejto zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len „návrh na 

povolenie vkladu“) do katastra nehnuteľnosti podá oprávnený z vecného bremena 

bezodkladne po podpise zmluvy na Okresnom úrade Poprad, katastrálny odbor.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poplatky spojené s vkladom vecného bremena do 

katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena. 

 

4. 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 vecného bremena 

k nehnuteľnostiam v prospech oprávneného z vecného bremena. 

 

 

 

Článok V. 

Trvanie vecného bremena  

1. Vecné bremeno podľa tejto Zmluvy sa zriaďuje na dobu neurčitú.  

Vecné bremeno zanikne:  

a)  písomnou dohodou zmluvných strán o jeho zániku,  

b)  jednostranným vyhlásením oprávneného z vecného bremena o zániku vecného 

 bremena. 

2. V prípade zániku vecného bremena niektorým z dôvodov uvedených v odseku 2 tohto 

článku Zmluvy sa oprávnený z vecného bremena zaväzuje bez zbytočného odkladu 

poskytnúť povinnému z vecného bremena súčinnosť (najmú vydaním overeného 

potvrdenia) k výmazu zápisu vecného bremena z katastra nehnuteľností.  

 

 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia Občianskym 

zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v 

Slovenskej republike. 
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2. Zmluvné strany udeľujú týmto plnomocenstvo advokátovi JUDr. Peter Behúň, 

advokát, Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, 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 advokáta na všetky právne úkony 

v súvislosti s potrebnými úpravami alebo opravami zmluvy vyžadované 

príslušným Okresným úradom, katastrálnym odborom, za účelom 

vkladuschopnosti tejto zmluvy. Advokát je oprávnený 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. 

3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné 

alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť 

ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a 

na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 

približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ by pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné 

strany túto otázku brali do úvahy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa akékoľvek písomné listiny 

jednej zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej strane považujú za doručené a to aj 

vtedy, ak sa vrátia ako nedoručené alebo neprevzaté. Za deň doručenia sa v tomto 

prípade považuje tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte alebo od odoprenia 

prevziať písomnosť/zásielku. 

5. Zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie je určené na 

podanie príslušnému okresnému úradu, po jednom vyhotovení obdrží každý účastník 

zmluvnej strany. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Účinky prevodu vlastníckeho 

práva k nehnuteľnosti nastávajú okamihom vkladu do katastra nehnuteľností.  
 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, prejavy ich vôle 

boli urobené určite a zrozumiteľne. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a 

na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

 

 

V Jánovciach, dňa ....28.6.2021........ 

 

Oprávnený z vecného bremena:   Povinný z vecného bremena: 

 

 

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

Ing. Egon Holländer     Obec Jánovce  

       v zast. Jozef Kacvinský – starosta obce  

 

 


