
Zmluva o zriadení vecného bremena
uzatvorená v zmysle §  151n a nasl. Občianskeho zákonni'ka v znení neskorších  predpisov

Povinný z vecného bremena: Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367
Nedožery-Brezany, 97212
lčo: 00318302
zastúpená JUDr. Martinom Mokrým, starostom obce

a

Oprávnení z vecného bremena:         Meno a priezvisko: lng. Róbert Dolinaj
Rodné  priezvisko:  Dolinaj

Trvale bytom: Gorkého 50/3, Prievidza, 97101
Rodné  číslo:  7

Dátum  narodenia: '

a  manželka

Meno a priezvisko: Mgr. Tatiana Dolinajová

Rodné priezvisko: žuchová
Trvale bytom: Na Karasiny 41/3, Prievidza, 97101
Rodné čĺslo:

Dátum  narodenia:

(Povinný z vecného bremena a Oprávnení z vecného bremena d'alej len ,,zmluvné strany``)

sa dohodli na  uzatvorení tejto zmluvy o zriadení vecného bremena (d'alej  len „zmluva``):

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.    Povinný  z  vecného  bremena  je  výlučným  vlastníkom  nehnutel'nosti  zapísanej  na  liste
vlastníctva č.1,  katastrálne územie Nedožery:

•      pozemok-  zastavané  plochy  a  nádvoria,  parcelné  či'slo  433,  parcela  registra  ,,C",

Výmera 29i m2.

2.    Oprávnení    z    vecného    bremena    sú    bezpodielovými    spoluvlastni'kmi    nehnutel'ností
zapísaných  na  liste vlastníctva č.136, katastrálne územie Nedožery:

•      Pozemok  -  zastavané  plochy  a  nádvoria,  parc.  číslo  417,  parcela  registra  ,,C``,

Výmera  156 m2
•      Pozemok  -  zastavané  plochy  a   nádvoria,  parc.  číslo  418,   parcela  registra  „C",

Výmera  16i m2
•      Pozemok  -  zastavané  plochy  a   nádvoria,  parc.  či'slo  419,   parcela  registra  „C",

Výmera  72 m2
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•     Pozemok -zastavané plochy a nádvoria, parc. číslo 420, parcela registra ,,C'`,

Výmera 86 m2
•      Pozemok -zastavané plochy a nádvoria, parc. číslo 421, parcela registra „C'`,

Výmera 529 m2.

Článok 11

Predmet zmluvy

1.    Predmetom  tejto  zmluvy je  zriadenie  vecného  bremena  -  práva  uloženia  inžinierskych
sieti' -elektrickej  prípojky,  plynovej  prípojky,  vodovodnej  prípojky   a  šachty  na  meranie
spotreby  vody  na  pozemku   uvedenom  v  čl.  1  ods.1.  Toto  bolo  schválené  uznesením
obecného zastupiteľstva obce Nedožery-Brezany č.  11/2017.

2.    Vecné bremeno sa zriad'uje v celom rozsahu výmery parcely uvedenej v čl.1 ods.1.
3.    Právo  zodpovedajúce  vecnému  bremenu  sa  viaže  k  predmetnej  nehnuteľnosti,  teda

pôsobi' in rem.

Článok  111

0dplata

1.    Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno sa zriad'uje bezodplatne.

Článok lv
Čas trvania vecného bremena

1.    Zmluva o zriadení vecného bremena sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok v
Osobitné dojednania

1.    Zmluvné strany sa dohodli, že návrh  na vklad vecného bremena podajú  na Okresný úrad
Prievidza, katastrálny odbor oprávnení z vecného bremena.

2.    Poplatok  za   návrh   na   začatie   konania  o   povolení  vkladu   vecného   bremena   uhradia
oprávnení z vecného bremena.

3.    Zmluvné  strany  berú   na  vedomie,  že  podpísaním  tejto  zmluvy  sú  svojimi  zmluvnými

prejavmi viazané až do  rozhodnutia Okresného úradu  Prievidza,  katastrálneho odboru o
povolení  vkladu  vecného  bremena.  Oprávnení  z  vecného  bremena  nadobudnú  právo
zodpovedajúce    vecnému     bremenu     dňom     kladného     právoplatného     rozhodnutia
Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru o povolení vkladu vecného bremena.
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Článok vl
Záverečné ustanovenia

1.    Táto  zmluva   sa   stáva   platnou   a   účinnou   dňom  jej   podpísania   obidvoma   zmluvnými
stranami.

2.    Túto zmluvu je  možné  menit' len  na  základe  súhlasu  obidvoch  zmluvných  strán,  a to vo
forme pi'somných dodatkov.

3.    Táto  zmluva  je  vyhotovená  v  štyroch  rovnopisoch,  z  ktorých  jeden  obdrží  Povinný  z
vecného  bremena,  jeden  obdrží  Oprávnený  z  vecného  bremena  a  dva  rovnopisy  sa

priložia   k návrhu   na  vklad  vecného   bremena   na   Okresný  úrad   Prievidza,   katastrálny
odbor.

4.    Zmluvné  strany  podpisom  tejto  zmluvy  potvrdzujú,  že  sú  oprávnené  sjej  predmetom
disponovat' bez obmedzenia,  právny úkon je  urobený v predpísanej forme,  prejavy vôle
sú hodnoverné, dostatočne zrozumitel'né a ich zmluvná vol'nost' nie je ničím obmedzená.
Zmluvné  strany vyhlasujú,  že  si  zmluvu  pozorne  prečítali,  jej  obsahu  porozumeli  a bez
výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Nedožeroch-Brezanoch  10.4.2017

Povinný z vecného bremena:

starosta obce

F=-iiil

Prílohy:  1. výpis z listu vlastníctva č.136
2. kópia z katastrálnej mapy
3. uznesenie č.  11/2017

Oprávnení z vecného bremena:

4,,,,,...........................,,,aa,,,,,,

lng.  Róbert Dolinaj

H

M8r. Tíít#;.j.,.i.;.:;;jä
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