
Zmluva o zriadení vecného bremena in rem. 

uzavretá podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka 
 v znení neskorších predpisov 

 
1.   Povinný z vecného bremena : 
 
      Obec Bystrička  
      So sídlom : Obecný  úrad  Bystrička, 038 04  
      Zastúpená : Zdenka  Maršalová – starostka obce 
      IČO : 00316601 
             ( ďalej len „Povinný“ ) 
 
2.   Oprávnený v rade I. z vecného bremena    : 
 
     Jaroslav  Štefanides, rod. Štefanides, nar. 21.6.1973, r. č. 730621/7897  
     trvale bytom :, 038 04, Bystrička 270 
     štátny občan SR 
 
     Oprávnený v rade II. z vecného bremena :  
 
       Miroslav  Štefanides, rod. Štefanides, nar. 2.7.1967 , r. č. 670702/6645 
     trvale bytom :, 038 04, Bystrička 167 
     štátny občan SR 
 
 
     Oprávnený v rade III. z vecného bremena :  
 
      Jozef  Štefanides, rod. Štefanides, nar. 26.3.1944  , r. č. 440326/772 
     trvale bytom :  038 04, Bystrička  413 
     štátny občan SR 
 
 
       ( ďalej len „Oprávnený v rade I , oprávnený v rade II, oprávnený v rade III , oprávnení “ ) 
 
v nasledovnom  znení: 
 

Článok 1. 
Účel  Zmluvy 

 
1.1 Obec  Bystrička  je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom  
      území Bystrička , obec Bystrička, okres Martin, evidovanej na LV č. 1, vedenom   
      Správou katastra Martin : 
 

- Pozemok – parcela č. CKN  426/2  trvalé trávne porasty o výmere 4466 m² 
  
      

1.2 Oprávnený v rade I , oprávnený v rade II a oprávnený v rade III sú podielovými spoluvlastníkmi  
nehnuteľnosti : 
 

a) Pozemok – parcela č. KN-E 316/1-  trvalé trávne porasty o výmere 2686 m²  
 

 

  

 

 

 

 



 Nachádzajúci sa v katastrálnom území Bystrička , obec Bystrička, okres Martin, evidovaný       
Správou katastra Martin na  LV č.  691. 
 
Veľkosť spoluvlastníckych podielov je v prospech oprávneného v rade I. – 11/21–ín , oprávnený 
v rade II je podielovým spoluvlastníkom veľkosti spoluvlastníckeho podielu 4/12 –ín , oprávnený 
v rade III je podielovým spoluvlastníkom veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/21 – ín.  
 
    
      Oprávnený v rade I je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v podiely 1/1  : 

 
b) Pozemok -  parcela č. KN-E  317/6 -  orná pôda   o výmere 3030 m² 

 
Nachádzajúci sa v katastrálnom území Bystrička , obec Bystrička, okres Martin, evidovaný na 
LV  446,  vedenom Správou katastra  Martin 
 
 

          
1.3 Účelom zriadenia vecného bremena v súlade s podmienkami tejto Zmluvy je umožniť  

vlastníkom nehnuteľnosti špecifikovaných čl. 1.2. písm. a), b) tejto zmluvy  nerušený 
a efektívny  výkon  práv  zodpovedajúcich  vecným bremenám uvedených v článku 2.1. tejto 
Zmluvy. 

 
Článok 2. 

Zriadenie  vecného  bremena in rem.  
 

 
2.1. Na základe tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tom, že zriaďujú  právo vecného 
bremena  pre účely prechodu a prejazdu cez  pozemok –  parcela č. CKN  426/2  trvalé trávne 
porasty o výmere 4466 m² nachádzajúci sa v katastrálnom území Bystrička v prospech 
oprávneného z rade I , oprávneného v rade II, oprávneného v rade III ako podielových 
spoluvlastníkov pozemku  –  parcela č. KN-E 316/1-  trvalé trávne porasty o výmere 2686 m² 
nachádzajúci sa v katastrálnom území Bystrička zapísaný Správou katastra Martin na LV č. 691 
a v prospech oprávneného v rade I ako výlučného vlastníka pozemku  parcela č. KN-E  317/6 -  
orná pôda   o výmere 3030 m² nachádzajúci sa v katastrálnom území Bystrička zapísaný Správou 
katastra Martin na LV č. 446 v rozsahu  vyznačenom  geometrickým plánom č. 42/2011  zo dňa    
19.8.2011  overený Správou katastra Martin dňa 26.9.2011  pod číslom 709/2011. 

 
 Povinný sa   zaväzuje, že vo vymedzenom priestore nebude vysádzať stromy, budovať stavby  ani  
inak upravovať pozemok .  
 
 
2.2.  Rozsah vecného bremena  je vyznačený na GP 42/2011, ktorý je vypracovaný Ing. 
Vladimírom Nechutom- Geodetická kancelária Martin, so sídlom Severná 15, 036 01 Martin,              
IČO: 32 658 877 dňa 19.8.2011 a overený  Správou katastra Martin dňa 26.9.2011 pod číslom  
709/2011  . Geometrický plán je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 3. 
 
2.3. Vecné bremeno v zmysle  čl. 2.1 je spojené s vlastníctvom nehnuteľností  špecifikovaných čl. 
1.1 a 1.2. písm. a) b) tejto zmluvy  a spolu s ich vlastníctvom prechádza na právnych nástupcov.  
 
2.4 Povinný sa zaväzuje, že bude  trpieť  výkon  práv  zodpovedajúcich  Vecným  bremenám 

v rozsahu  vymedzenom  Článkom 2.1. Oprávnení  týmto prijímajú   práva zodpovedajúce  
Vecným  bremenám v rozsahu vymedzenom  Článkom 2.1. 

 



2.5  Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne. Odplata je vo výške primeraných nákladov na  
zachovanie a opravy nehnuteľnosti špecifikovanej čl. 1.1. tejto zmluvy.  Oprávnení z vecného 
bremena  sú povinní  spoločne a nerozdielne znášať primerane náklady na  zachovanie a opravy 
nehnuteľnosti špecifikovanej čl. 1.1. tejto zmluvy. 
 

Článok 3. 
Doba trvania Vecného bremena. 

 
3.1. Vecné  bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú .  
 
3.2. Zánik vecného bremena je možný iba v zmysle zákona , vzájomnou dohodou oprávnených 
z vecného bremena a ich právnych nástupcov a povinného z vecného bremena a jeho právnych 
nástupcov a výpoveďou zo strany povinného z vecného bremena a jeho právnych nástupcov.  
 
3.3 Povinný z vecného bremena a jeho právny nástupcovia  majú  právo túto zmluvu vypovedať bez 
uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 6 mesiacov, pričom začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola  doručená výpoveď oprávnenému v rade I z vecného 
bremena, prípadne doručením výpovede vlastníkovi nehnuteľnosti a to 
Pozemok – parcela č. KN-E 316/1 – trvalé trávne porasty o výmere 2686 m2 

Pozemok – parcela č. KN-E 317/6 – orná pôda o výmere 3030 m2  
 

Článok 4. 
Povinnosti  Povinného a Oprávnených z vecných bremien  

 
 

4.1.V prípade prevodu vlastníckych alebo spoluvlastníckych práv k nehnuteľnosti špecifikovanej čl. 
1.1. tejto zmluvy sa  povinný zaväzuje oboznámiť  budúceho vlastníka s podmienkami výkonu práv  
zodpovedajúcich Vecným bremenám podľa tejto zmluvy. 

   
4.2.Povinný  sa  zaväzuje oboznámiť  Oprávneného v rade I so všetkými úkonmi tretích osôb,  ktoré 
by  mohli  Oprávnenému v rade I - III., brániť v nerušenom užívaní  práv  zodpovedajúcich  
vecným  bremenám  zriadených na  nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. 1.1 tejto zmluvy podľa  
článku 2.1 a zaväzuje sa podniknúť všetky potrebné kroky na zamedzenie zásahu do práv 
zodpovedajúcich Vecným  bremenám a na zabezpečenie navrátenia do pôvodného stavu v prípade, 
že tento nebol zachovaný. 
 
4.3. Oprávnený v rade I sa zaväzuje uhradiť povinnému z vecného bremena náklady na 
vypracovanie geometrického plánu č. 42/2011vo výške 86,50 € , náklady na vypracovanie zmluvy 
o zriadení vecného bremena, návrhu na vklad, oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad  vo výške 
120 € a to pred podaním návrhu na vklad. Poplatky spojené s návrhom na vklad vo výške 51 €  
uhradí oprávnený v rade I  z vecného bremena. 
 
 

 
Článok 5. 

Vklad  do  katastra , intabulačná doložka 
 

5.1. Povinný sa zaväzuje, že do piatich pracovných dní od podpísania tejto zmluvy zmluvnými 
stranami , schválenia zmluvy obecným zastupiteľstvom, zaplatenia nákladov v zmysle čl. 4.3. tejto 
zmluvy   a zverejnení zmluvy v zmysle čl. 6.4..tejto zmluvy doručí Správe  katastra Martin  návrh 
na vklad vecného bremena.    

 
 



Navrhujeme, aby Správa katastra v Martine v konaní  povolila vklad vecného bremena, na  LV č. 1   
v kat. úz. Bystrička , obec Bystrička , okres Martin  
 
V časti A –majetková podstata – bez zmien 
 
 
V časti B Vlastníci  bez zmien 
 
 
V časti C  –   Ťarchy  sa  zapisuje vecné bremeno v znení : 
 

Zriaďuje sa právo vecného bremena  pre účely prechodu a prejazdu cez  pozemok –  parcela č. 
CKN  426/2  trvalé trávne porasty o výmere 4466 m² nachádzajúci sa v katastrálnom území 
Bystrička v prospech vlastníka pozemku  –  parcela č. KN-E 316/1-  trvalé trávne porasty 

o výmere 2686 m² nachádzajúci sa v katastrálnom území Bystrička zapísaný Správou katastra 
Martin na LV č. 691 a v prospech vlastníka pozemku  parcela č. KN-E  317/6 -  orná pôda   
o výmere 3030 m² nachádzajúci sa v katastrálnom území Bystrička zapísaný Správou katastra 
Martin na LV č. 446 v rozsahu  vyznačenom  geometrickým plánom č. 42/2011  zo dňa   
19.8.2011  overený Správou katastra Martin dňa 26.9.2011  pod číslom 709/2011. 

 
Článok 6. 

Záverečné ustanovenia 
 
6.1.Účastníci si zmluvu prečítali, prehlasujú, že s jej obsahom súhlasia a že táto zmluva bola 
spísaná na základe ich právnej a slobodnej vôle, na dôkaz čoho ju potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi. 
6.2.Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu uzatvoriť 
zmluvu o zriadení vecného bremena, že ju uzatvárajú slobodne a vážne, bez nátlaku a nie za 
nápadne nevýhodných podmienok, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať a zmluvná 
voľnosť ani právo s predmetom zmluvy nakladať nie sú obmedzené a že právny úkon robia 
v zákonom predpísanej forme a na znak toho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
 6.3.Táto zmluva sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z toho oprávnení z vecného bremena  obdržia 1 
rovnopis, povinný z vecného bremena obdrží 1 rovnopis po podpise tejto zmluvy  a ostatné 2 
rovnopisy budú použité pre potreby vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na Správe 
katastra  Martin. 
6.4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami  a  jej  schválením 
obecným  zastupiteľstvom. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto Zmluva bude zverejnená na 
webovom sídle povinného z vecného bremena. Povinný z vecného bremena sa zaväzuje zabezpečiť 
jej zverejnenie po podpísaní zmluvy a schválení obecným  zastupiteľstvom. Právoplatné účinky 
vkladu nastávajú  až na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení Správou katastra 
Martin. 
 
 

V Bystričke, dňa  3.1.2012 
 

 
 
 
 
 
 



Oprávnený v rade I                                                                         Povinný 
 
 
 
–––––––––––––––––––––-                                                   –––––––––––––––––––– 
                                                                                                 ( overený  podpis) 

 
  Oprávnený v rade III. 
Oprávnený v rade II 
 
––––––––                         ––––––––––-        

 
Prílohy:  

č. 1 – LV č. 691 a 446 
č. 2 – LV č. 1 
č. 3 geometrický plán č. 42 /2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


