Zmluva o zriadeni vecného bremena
č. VB/15/�017/BVS
(ďalej len „zmluva") uzatvorená v zmysle ustanovení § 151 n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Jbčiansky zákonník") medzi zmluvnými stranami:

POVINNÝ Z VECNÉHO BREMENA
Názov:
Bratislavská vodáI enská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Sídlo:
Ing. Zsolt Lukáč, Eri.lBA- predseda predstavenstva
štatutárny zástupca:
Mgr. Andrej Mede - člen predstavenstva
1004062/0200, VÚE, Bratislava - Ruži nov
Číslo účtu:
SK07 0200 0000 0000 0100 4062
IBAN:
SUBASKBX
SWIFT:
IČO:
35 850 370
IČDPH:
SK2020263432
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
Zápis:
č. 3080/B
(ďalej len „povinný z vecného bremena")
a
OPRÁVNENÁ Z VECNÉHO BREMENA
Božena Bieliková,
Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

-----
Komárno

(ďalej len „oprávnená zvecnéhobremena")
(povinný z vecného bremena a oprávnená c vecného bremena ďalej spolu len ako „zmluvné
strany" alebo jednotlivo „zmluvná strana")
Článc,k 1.
Predmet zmluvy
1.1

Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom o velkosti spoluvlastnickeho podielu 1/1
nehnutefností:
pozemku parcelné člslo 1027/4 - ostatm\ plochy o výmere 320 m 2 , parcela registra C,
katastrálne územie Rača, obec Bratisla, a - mestská časť Rača, okres Bratislava Ill,
zapísaného na liste vlastníctva č. 981 ved,�nom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym
odborem, podfa geometrického plánu č. 2·'43/2015 zo dňa 14.12.2015, ktorý vyhotovil Ing.
Georg Mroč, geodetické a kartografické p1·áce, Trebišovská 1, 040 11 Košice a ktorý bol
úradne overený dňa 14.12.2015 pod č. 274 3/2015, vo vyznačenom rozsahu s výmerou 49 m 2
- diel č. 1 (ďalej len „zaťažený pozemok").

1.2

V prospech oprávnenej z vecného breme na sa zriaďuje vecné bremeno, ktoré spočlva
v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť a umožnit' oprávnenej z vecného bremena
právo prechodu a prejazdu cez zaťažený pozemok. Vecné bremeno sa zriaďuje ,in personam"
pre oprávnenú z vecného bremena.

1.3

Oprávnená z vecného bremena právo zodr,ovedajúce vecnému bremenu uvedené v odseku
1.2 tohto článku zmluvy prijíma a povinný 2 vecného bremena sa zavazuje toto právo trpieť.
Právo zodpovedajúce vecnému bremenu podfa tejto zmluvy patrí oprávnenej z vecného
bremena.

J,.
5.5

Do doby povolenia vkladu práva zodpove,dajúceho vecnému bremenu sú zmluvné strany
viazané dohodnutými podmienkami tejto zrrluvy.

Článok6.
Záverečné ustanovenia
6.1

K zmene jednotlivých zmluvných ustanoveni móže dójst' len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán formou písemného dod,,tku, alebo ak to vyplýva za zmien a doplnkov
všeobecne závazných platných právnych predpisov.

6.2

Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia prislušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne závazných právnych predpisov.

6.3

Zmluvné strany vyhíasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná vor 1ost' nie je obmedzená. Zmluvné strany si zmluvu
prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej fom,e a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

Zmluva o zriadení vecného bremena sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho jedno
(1) vyhotovenie pre povinného z vecného bremena, jedno (1) vyhotovenie pre oprávnenú
z vecného bremena a dve (2) vyhotovenia budú zaslané na Okresný úrad Bratislava,
katastrálny odbor, za účelem povolenia vkladu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.
, , 'l,J''fBratislave, dňa ....... .1.3 ... Q2...W17
V Bratislave, dňa .:..� .................. .

6.4

v

Povinný z vecného bremena:

Oprávnená z vecného bremena:

Bratislavská vod renská společnost', a.s.

Božena Bieliková

Ing. Zsolt Lukáč, EMBA
predseda predstavenstva

Božena Bieliková

!'

Mgr. Andrej Mede
člen predstavenstva

3

