
 
Zmluva o zriadení vecného bremena  

 
uzatvorená podľa § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 
 
 

čl. I 

 

 

1.1  Oprávnený z vecného bremena: 

 

Meno Priezvisko:      Ján Dodek, rod Dodek  
Dátum narodenia:   
Rodné číslo:    
Bydlisko:   Staškov  
 Štátna príslušnosť:        SR      

 

(ďalej ako „oprávnený z vecného bremena“) 

 

 

1.2.  Povinný z vecného bremena: 

  

Názov:             Obec Staškov 
IČO:    00 314 293 
Sídlo:                        Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 
Zast.:             Ing. Ladislav Šimčisko 
 
 

(ďalej len ako „povinný z vecného bremena“) 
 
 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy 

 

1.3 V zmysle schváleného uznesenia č. 19/2018 Obecným zastupiteľstvom obce Staškov zo 

dňa 08.03.2018 bolo schválené, že povinný z vecného bremena zriadi v prospech 

oprávneného z vecného bremena vecné bremeno - právo vstupu za účelom 

umiestnenia stavby mostíka na parcele E-KN č. 10777/3 – vodné plochy o výmere 154 

m2, zapísaného na LV č. 1179, okres Čadca, obec Staškov, kat. územie Staškov. 

 

čl. II 

    

2.1  Povinný   z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 

 v okrese Čadca, obec Staškov, katastrálne územie Staškov, zapísanej na LV č. 1179 

a to:  

 parcely E-KN č. 10777/3  – vodné plochy o výmere  154 m2. 

 



2.2 Povinný z vecného bremena zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena 

vecné bremeno, ktoré spočíva v práve Jána Dodeka, r. č.:, trvale bytom Staškov, 

Staškov vstupu za účelom umiestnenia stavby mostíka na nehnuteľnosť uvedenej v čl. 

2.1 tejto zmluvy 

 

čl. III 

 

3.1 Povinný z vecného bremena zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena – 

právo vstupu za účelom umiestnenia stavby mostíka vo forme vecného bremena IN 

REM k nehnuteľnosti uvedenej v čl. 2.1 tejto zmluvy tohto obsahu a rozsahu: 

 oprávnený z vecného bremena je oprávnený vstupovať za účelom umiestnenia 

stavby mostíka na nehnuteľnosť parcelu E-KN č. 10777/3  – vodné plochy 

o výmere  154 m2, zapísanú na LV č. 1179, nachádzajúcu sa v okrese Čadca, obec 

Staškov, kat. územie Staškov, pričom povinný z vecného bremena je povinný toto 

právo oprávneného z vecného bremena rešpektovať 

 povinný z vecného bremena sa zaväzuje umožniť oprávnenému z vecného 

bremena bezplatný vstup hore uvedeného obsahu a rozsahu.  

  

3.2 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že práva a povinnosti z vecného bremena 

dohodnutého touto zmluvou a spojené s vlastníctvom zaťaženej nehnuteľnosti podľa 

čl. 2.1 tejto zmluvy, v prípade prevodu alebo prechodu vlastníctva nehnuteľnosti 

prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa t.j. vecné bremeno sa zriaďuje IN 

REM.   

 

3.3 Oprávnený z vecného bremena súhlasí s jeho zriadením a toto právo prijíma a 

povinný z vecného bremena sa zaväzuje toto právo trpieť.    

 

 

čl. IV 

 

4.1  Vecné bremeno pre Jána Dodeka, rod. Dodek, nar., r.č., bytom Staškov, SR  zriaďuje 

povinný z vecného bremena bezplatne.  

 

čl. V 

 

5.1 Vecné bremeno vznikne a právo zodpovedajúce vecnému bremenu oprávnený 

z vecného bremena nadobudne vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účastníci 

tejto zmluvy súhlasia s týmto vkladom. 

 

5.2 Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy bude 

podaný povinným z vecného bremena, ktorý sa zároveň zaväzuje uhradiť všetky 

náklady, spojené s vkladom vecného bremena opísaného v čl. III. tejto zmluvy do 

katastra nehnuteľností, najmä správne poplatky. 

 

čl. VI 

 

6.1 Právne pomery touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho 

 zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 



 

6.2 Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť uzatvorené v písomnej forme. 

 

6.3 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 

 jednom rovnopise a dva rovnopisy sú určené pre potreby katastra nehnuteľnosti.  

 

6.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu zmluvnými 

 stranami. 

 

6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne  

 a určite, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju 

 prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

 

V Staškove, dňa 19.09.2018 

 

 

 

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

                 Ján Dodek      Obec Staškov 

   (zast. Ing. Ladislav Šimčisko) 

   

 

 

         

        

 


