
Zmluva o zriadení vecného bremena 
uzatvorená podľa § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 
 

 
Čl.  1 

Zmluvné strany 
 
Oprávnený z vecného bremena:     
Obchodné meno:    Mesto Čadca 
V zastúpení:                Ing. Milan Gura - primátor mesta 
Sídlo:                           022 01 Čadca, Námestie slobody č. 30  
IČO:                             00 313 971 
DIČ:                             2020552974 
Bankové spojenie:       Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Čadca 
Číslo účtu:                    0202719005/5600 
(ďalej len „oprávnený“) 
 
 
Povinní z vecného bremena:     
Meno a priezvisko:   Ing. Peter Krištof 
Rodné priezvisko:       Krištof 

Bydlisko:                 022 01 Čadca, M. R. Štefánika č. 2618           
(ďalej len „povinný 1“)  
 
Meno a priezvisko:  Jarmila Krištofová 
Rodné priezvisko:      Kapusňaková 
Bydlisko:                 022 01 Čadca, M. R. Štefánika č. 2618       
(ďalej len „povinný 2“)  
 
 
 
 

Čl. 2 
 
1. Povinní 1, 2 sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností vedených Katastrálnym úradom v Ţiline, 

Správou katastra Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,  a to pozemku parc. č. 
KN-C 15248/5 – trvalé trávne porasty o výmere 95 m² a pozemku parc. č. KN-C 15248/6 – trvalé trávne 
porasty o výmere 78 m² , zapísaných na liste vlastníctva č. 11436.  

2. Oprávnený má záujem vybudovať a následne vyuţívať na pozemkoch bliţšie špecifikovaných v čl. 2 bod 1 
tejto zmluvy miestnu komunikáciu, a to v nevyhnutnom rozsahu vymedzenom geometrickým plánom                     
č. 10/2011  vyhotoveným dňa 16. 02. 2011 Jánom Markuliakom – GEODET, Raková, overenom Správou 
katastra Čadca dňa 04. 03. 2011 pod č. 147/2011.  
 

Čl. 3 
 

1. Povinní 1, 2 ako vlastníci nehnuteľností bliţšie špecifikovaných v čl. 2 tejto zmluvy  zriaďujú v prospech 
oprávneného vecné bremeno spočívajúce v práve oprávneného vybudovať na časti nehnuteľností bliţšie 
špecifikovaných v čl. 2 tejto zmluvy v nevyhnutnom rozsahu vymedzenom geometrickým plánom                     
č. 10/2011  vyhotoveným dňa 16. 02. 2011 Jánom Markuliakom – GEODET, Raková, overenom Správou 
katastra Čadca dňa 04. 03. 2011 pod č. 147/2011 prístupovú komunikáciu a právo túto komunikáciu vyuţívať 
k prechodu a prejazdu, čomu zodpovedá povinnosť povinných 1, 2 strpieť toto právo. 

 



Čl. 4 

1. Uvedené práva zodpovedajúce vecnému bremenu oprávnený prijíma a vlastníci predmetných nehnuteľností 
ako  povinní z vecného bremena sa zaväzujú tieto práva trpieť. 

2. Všetky náklady súvisiace s opravami, údrţbou a udrţiavaním predmetu vecného bremena sa zaväzuje hradiť 
oprávnený. 

3. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a na neobmedzený čas a je v zmysle § 151n Občianskeho 
zákonníka spojené s vlastníctvom nehnuteľností bliţšie špecifikovaných v čl. 2 tejto zmluvy a pri prevode 
alebo prechode vlastníckeho práva prechádza spolu s vlastníctvom nehnuteľností bliţšie špecifikovaných 
v čl. 2 tejto zmluvy na nadobúdateľa. 

Čl. 5 
 
1. Práva zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu oprávnený nadobudne aţ povolením vkladu                

do katastra nehnuteľností vedeného Správou katastra Čadca. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá oprávnený bez zbytočného 

odkladu po uzavretí tejto zmluvy.  
3. Akékoľvek poplatky a náklady spojené so vznikom vecného bremena (najmä správny poplatok za vklad               

do katastra nehnuteľností) znáša oprávnený. 
 

Čl. 6 
 
1. Táto zmluva bola zo strany oprávneného schválená uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca                 

č. 194/2010 zo dňa 01. 10. 2010. 
2. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe túto zmluvu pred podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluvu 

uzatvárajú slobodne a váţne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, vecné bremeno k nehnuteľnosti 
zriaďujú vo forme predpísanej príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, katastrálneho zákona 
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých kaţdá zmluvná strana obdrţí po dvoch rovnopisoch 
a dva rovnopisy sú určené na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. 

4. Zmluvné strany súhlasia s obsahom zmluvy a vyhlasujú, ţe táto nebola uzavretá za nevýhodných podmienok 
alebo v tiesni a na znak súhlasu ju podpisujú. 

5. Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.   

 
 
V Čadci,  dňa 12. 05. 2011 
 
 
 

 
podpisané podpisaný 

   ......................................................                                                                     ............................................... 
               Mesto Čadca                                                                                                Ing. Peter Krištof 
Ing. Milan Gura – primátor mesta                 povinný 1                                         
                Oprávnený 
 
 podpisaná 
                                                                                                                              .............................................
              Jarmila Krištofová    
                                                                                                                                         povinný 2 


