
Zmtuva

o uzavretí budricej zmluvy o zriadenívecného bremena, uzavretđ podľo ustanovenia $ 50 v spojenĺ
ustanovenĺm 5 751n o nasl občionskeho zđkonníka

medzi zmluvn' mi stranami:

1. Budtici povinní
z vecného bremena:

Mgr. Juraj Buček , rod. Buček , nar r.č.
manželka lng' veronika Bučková , rod. Hlubinová , nar
č, 023 53

1, bytom Staškov č ---, 023 53 a

r'č. ^,bytomStaškov

(dhlej ako "budťlci povinní")

2. tnvestor: obec Staškov, ul. Jozefa Kronera č.588 , o23 53 , lČo - 00314293 , zastripen' - lng.
Ladislav šĺmčisko , starosta obce

(dblej len ,,lnvestor" v príslušnom tvare)

uzatvoľĺli zmluvu o bud cej zmluve o zriadení vecného bremena Y prospech tretej
osoby_ budriceho oprávneného z vecného bremena, ktorym je:

Budtĺci oprávnen z vecného bremena:

Severoslovenské vodárne a kanalizácle, a.s.

Zapísaná v obchodnom registrĺ okresného sridu Žilina, oddiel: Sa, vložka
číslo:10546/L

Sídlo : B rická cesta 1960, o10 57 Žilina

zastripená : tng. Tatiana štrbová, predsedníčka predstavenstva

lng. Miroslav Kundrík, člen predstavenstva

lČo: so 672297

Bankové spojenie : čsog a. s. Bratĺstava

Číslo ričtu: 25788033/75oo

I BAN :SK5 175000000000025788033

SWIFT:CEKOSKBX

(dhlej ako,,bud(tci oprdv neny")

a



,

za nasledovn,ich dohodnut' ch podmienok

t.

Úvodné ustanovenia

1'1 Budticĺ povinní z vecného bremena s podľa LV č. 8129 pre k.ri. Staškov v celostĺ
v' lučnrimĺ vlastníkmi pozemkov:

a)CKN parc. č. 256I/I, orná p da o viimere 4o7 mz,

b)cKN parc. č. 2562/3, orná p da o v' mere Ż8Żm2

c) CKN parc' č' Ż563/Ż, orná p da o vrimere 403 m2

d) cKN parc. č. Ż563/3, orná p da o vrimere 46 mŻ

1.2 lnvestor plánuje zrealizovať stavbu: ,,Prekládka verejného vodovodu - Staškov CKN
č'.256213 ,2562ĺL" (d'alej spolu len ,,Stavba"), ktorej poloha je vyznačená v sĺtuačnom pláne, ktorri
tvorí Prílohu č. 1' tejto zmluvy a ktorá má umožniť rozšírenie existuj ceho verejného vodovodu
a následné napojenie na tento verejn' vodovod a existuj ce aj potenciálne objekty. Realizáciou tejto
stavby d jde k čĺastočnému uvoľneniu pozemkov vo vlastníctve budricĺch povĺnnr ch a umožnenie
v' stavby ĺch rodĺnného domu. Pre rlspešnri realizáciu Stavby je potrebné uzavretie tejto zmluvy
o bud cej zmluve o zrĺadenívecného bremena v prospech tretej osoby. Vybudovanĺe Stavby vykoná
lnvestor,sčímBudtici povinnízvecnéhobremenavzmysle558ods'2vspojeníss139ods'1
zákona č,.5o/t976 Zb. o zemnom plánovaní a stavebnom porĺadku (stavebn, zákon)v znení
neskorších predpisov podpisom tejto zmluvy vyjadruj svoj stlhlas.

il.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Budricich povinn' ch z vecného bremena, na dobu
určittj v trvaní 3 roky od schválenĺa tohto záväzku obecnrim zastupiteľstvom obce Staškov, že po
vybudovaní Stavby a vyhotovenígeometrického plánu lnvestorom zriadi v prospech tretej osoby -
Bud ceho oprávneného z vecného bremena vecné bremeno spočívajrice v povinnosti vlastníka
zaťažen' ch pozemkov v k.ti. Staškov:

a) CKN parc. č. 256I/L, orná p da o v' mere 4o7 m2,

b) cKN parc. č. 2562/3, orná p da o v' mere 282 m2

c) CKN parc. č. 2563/2, orná p da o v mere 403 m2

d) cKN parc. č. 2563/3, orná p da o v mere 46 m2

(alebo pozemkov z nich vytvoren' ch) strpieť na uveden' ch pozemkoch (alebo pozemkoch z nich
vytvoren'ch)



-

a) existenciu inžinierskych sietí- vodovodn' ch zariadení Budrjceho oprávneného z vecného

bremena, ich ochrann' ch a bezpečnostn' ch pásiem, ridržbu, opravu, prevádzku a rekonštrukcĺe

t'ichto zariadení a to v rozsahu vymedzenom geometrick' m plánom na vyznačenie vecného bremena

na priznanie práva uloženia inžinierskych sĺetí, ktoni bude vyhotovenri po vybudovaní Stavby

,,Prekládka verejného vodovodu - Staškov cKN č.2562 ĺ3 ,2562ĺĹ"

b) prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel Budrjceho oprávneného z vecného bremena, za čelom

ridržby a opravy vodovodnrich zarĺadení, v rozsahu uloženia inžinierskych sietí a ich zákonom

stanoveného bezpečnostného pásma, a to za čelom ridržby, opravy, rekonštrukcie a prevádzky

vodovodn1ich zariadení,

c) zákaz vysádzať trvalé porasty, umiest ovať skládky, vykonávať terénne pravy - znižovať alebo

zvyšovať krytĺe potrubia, vykonávať zemné práce, umiest ovať stavby, konštrukcie alebo iné

podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujti prístup k verejnému vodovodu, alebo

ktoré by mohlĺ ohroziť jeho technick' stav, bez predchádzaj ceho s hlasu Budriceho oprávneného

z vecného bremena'

2.2 Vecné bremeno spočívaj ce v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť uloženie

vodovodn1ich zariadení sa bude vzťahovať na časť predmetn' ch nehnuteľnostív rozsahu

vyznačenom v geometrickom pláne.

2'3 Vecné bremeno spočívaj ce v povinnosti strpieť prechod a prejazd zamestnancov a

vozidiel Bud ceho oprávneného z vecného bremena sa bude vzťahovať na časť predmetn' ch

nehnuteľností v rozsahu uloženia inžinierskych sietí a ich zákonom stanoveného bezpečnostného

pásma, a to za ričelom ridržby, opravy, rekonštrukcie a prevádzkyvodovodnrich zariadení.

2.4 Vecné bremeno bude spojené s vlastníctvom nehnuteľností a spolu s nimi bude

prechádzať na nadobt]dateľa t.j' povinnrim z vecného bremena bude vlastník alebo spoluvlastníci

vyššie uveden, ch nehnuteľností.

2.5 oprávnen' m z vecného bremena bude Budťtci oprávnen1i z vecného bremena, ktorri

vecné bremeno prijme. Budrici povinní z vecného bremena sa zaviažu trpieť v' kon jeho práva

zodpovedaj ceho vecnému bremenu uvedenému v bode 2.1 tejto zmluvy, najmä strpieť na t' chto

pozemkoch uloženie inžinierskych sietí (vodovodn' ch zariadení), ich prevádzku a ridržbu, strpieť

prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel Budrjceho oprávneného z vecného bremena

a nevykonávať činnosti obmedzujrjce prístup k Stavbe.

2.6 Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčit .

Vznik vecného bremena

3.1 Vecné bremeno, ktoré bude predmetom budricej zmluvy o zriadení vecného bremena

v prospech tretej osoby, vznĺkne právoplatn' m rozhodnutím okresného radu Čadca o povoleníjeho
vkladu do katastra nehnutel'ností.

3.2 Záväzok na zriadenie vecného bremena podľa tejto zmluvy bol schválen uznesením

obecného zastupiteľstva obce Staškov č.47/2o2t zo d a 30.4.202t

tv.

Náhrada za zriadenie vecného bremena a s visiace náklady



-

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno špecifikované v článku ll. tejto zmluvy sa

zriadi bezodplatne.

4.2 Náklady spojené s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností bude v plnom

rozsahu hradĺť l nvestor.

V.

Termín uzavretia bud cej zmtuvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

5.1 Budtjci povinní zvecného bremena a lnvestor sa zaväzuj uzavrieť budticu zmluvu

o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - Bud ceho oprávneného z vecného bremena

do 60 dní od doručenia návrhu bud cej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

- Bud ceho oprávneného z vecného bremena v znení zodpovedajricom ustanoveniam tejto zmluvy

zo strany lnvestora, najneskÔr však do 60 dní od schválenia zrĺadenia vecného bremena v prospech

tretej osoby - Budr]ceho oprávneného z vecného bremena v znení zodpovedaj com ustanoveniam

tejto zmluvy obecnrim zastupiteľstvom obce Staškov.

vt.
Záverečné ustanovenia

6.1 Zmluvné strany ber na vedomie, že po vyhotovenígeometrického plánu prípadne ĺn' ch

geometrickrich plánov m že d jsť k zmene označenia nehnuteľností špecifikovanrich v článku l' bode

1'1' tejto zmluvy. Na základe uvedeného bude znenie vecného bremena špecifikované v článku ll.
tejto zmluvy upravené v bud cej zmluve o zriadenívecného bremena v prospech tretej osoby podľa

aktuálneho stavu a dohody zmluvn' ch strán'
6.2 V prípade, ak sa nĺektoré ustanovenia tejto zmluvy, či už vzhľadom k platnému právnemu

poriadku alebo vzhľadom kjeho zmenám stan neplatnrimi, neplatné časti sa nahradia príslušn' mi

ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu.

6.3 Táto zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch pričom 2 vyhotovenia obdrŽí lnvestor, 2

vyhotovenĺa Budrjci oprávnen' z vecného bremena a zvyšné rovnopisy s určené pre Bud ceho

povinného z vecného bremena.
6.4 Táto zmluva bola zmluvn, mi stranami prečítaná, vzájomne vysvetlená, zmluvné strany jej

obsahu porozumeli a ked'že vyjadruje ich slobodn a vážnu v ľu, prejaven určit' m a zrozumiteľn' m

sp sobom na znak s hlasu s jej obsahom prĺpájajri vlastnoručné podpisy a prehlasuj , že ju
neuzavreli v tĺesni ani za nápadne nev' hodn' ch podmienok.

6.5 Tťlto zmluvu je možné zmenĺť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody zmluvn' ch

strán, a to vo forme písomn' ch očíslovan, ch dodatkov k zmluve.

6.6 Táto zmluva nadobrida platnosť d om jej podpísanĺa všetk'imi zmluvn' mi stranami a

činnosť d om nasledujťlcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č' ŻL1'/Ż000 Z'z. o

slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode ĺnformácií)v znení neskorších predpisov.

6'7 Pre doručovanĺe písomnostímedzizmluvn' mistranamĺ sa použije primerane ustanovenie

5 106 ods. 1 písm. b) v spojení s 5 112 Civilného sporového poriadku'

6.8 Neoddeliteľn' mi prílohami tejto zmluvy s :

Príloha č' 1: situačn'i plán miesta určeného pre vybudovanie Stavby



Budrici povinní z vecného bremena:
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