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zmluva o zriadeď vecného bremena

t:zavtetÁv zmysle ustanovenia 151n a nasl. zákonač.40/1964Zb.
e'
L'va
av'
občianskv
j $ ;----;
'
'vt
r zákonník
,
-'' -. , neskotších
'-:'-E.':-:
v- zneni
predpisov
medzizmluvn;ýnni stranami:

:

I

t.

optávnený:

|

2.

Real Building Ggoup s.t.o.
so síďom: BulhatsM 70,827 04 Btatislava

tČo: as

885 611

?::J'""*,?j-'.i*i"ťt'::iJ:-"*í.:Í:Í"
(ďalei

Povinný:

len,,optármený)

TechnicM obnova a ochtana že|eznic, a.s,
so síďom: Sad SNP 667 /10,010 01 Žiln^
tČo: +s 861 105
zípísvoR oS Žilnav odd. Sa vo vl.č. 10617 /L
v zastúpeď: Ing. Sanislav Bořuta _ predseda
Pfedstavenstva
(ďalej len ,,Povinný.)

Článok 1.
Úvodné ustanovenia

I

pozemkov nachádzajucich sa v katasttálnomuzerni Dolný
Kubín vedených Sptávou katasÚa Dolný l(ubín na liste vlastníctva č,5728 ako:
parc. č.773 /26 _ zastavané ploch
')
ii)
patc. č' 773/91-zastavané ploch

1. oprávnen.ý je wýlučným vlastní<om

lii) parc. č. 773/92 - zastavané ploch
.") patc. č.773 / 50 _ zastavaté ploch
v)
patc. č. 773/49 _ zastavané plochy a nádvona o v'.írnete 17 ď,
vi) parc, č. 836/8 _ tr.rralé ftávnaté poÍasty o v.ýrnete 5530 m,,
č. 773/35 _ zastavatéplochy z tádvoJo o rn.ýrnete 71 m2,^
"D pmc.
parc. č'773/gg _ zastavanéplochy anádvotiz o ýmete 1'43 m2'
"-)
Uvedené pozemky sú ďalejv texte označovanéspoločne ako ,,optávnené pozemky...

2.

Povinný je vlastníkom pozemkov nachádzajilcich sa v katasttálnom (tzemi Dolný I(ubín,
vedených Sptávou kztasta Dolný I(ubín na liste vlastníctva č' 5664 ako parc. č. 836/1 walé aávnaté potasty o ýmete 1048fif a patc. č. 836'/2 - trralé trávnaté potasty o r1ímere
7437m2 a (ďa|ej v texte oztačované ako ,,Zaťaženépozemlqy.).

Č|ánok2.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zťradene vecného btemena in rem kZaťaženýmpozemkom
v ptospech optávnených pozemkov a to ptávo trvalého umiestrrenia inžinierskej siete fl/N _
p'ípoil.y v zmysle GP č' 59/2OO8), ptávo vstupu avjazdw rLa zat,aženépozemlcy, za učelom
walého ziadenla, optáv, úprav a ú&žbydanej stavby,
Vyššiedefinované vecné btemená sú ďalej spoločne oznlčovanélen ako ,,vecné bremená...

Čbnok 3.

Vznik atwanie vecného btemena
1.

optávnenia z vecného btemena vznjl<a ta zíkJade p{ávoplatnosti tozhodnutia Správy katasfta
oorny Kubín o povolení vkladu vecného btemlna poďa telto znhuvy do katastta
nehnuteťností' Práva zvecného btetnena ptechádza s ptevodom vlastníckeho ptáva
k optármenýn pozemkom Í:rz- ich nadobúdateťa. Povinnost' strpieť vecné btemeno
p,"ěhá,d,^ s ptevodom vlastníckeho ptávakZaťaženýmpozemkov na-ich nadobúdateťa.

Vecné btemeno za|oženétouto zmluvou móže zanj]<lítť len na zá|<1zde zákona, na zákJade
tozhodnutia ptíslušnéhootgánu alebo na záHzde zmluvy, pričom zánk oprávneď z vecného
btemena n^ialH^d. zmluvy nastávz momentom právoplatnosti tozhodnutia Sptávy katastra
Dolný I(ubín o ýmaze vecného bremena zkatasttz nehnutelností'
3.

Vecné btemeno zůoženétouto zmluvoll sa ziaďuje na dobu neutčitu.

Čbnok 4.
odplata anátlrlaďy
7.

Vecné btemeno sz ziaďlje poďa tejto zmluvy bezodplatne.

I
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ÁkékolŤek náklady, ktoté vzniknú v súvislosti s tealizáciou tejto zmluvy (predovšeth.fun
notárske poplatlry, náHady katastrálneho konania a pod.) zníšaopúvnený,
ČLínok5.
Osobitné ustanovenie
1.

opúvnený rná ptávo na Zat,ažených pozemkoch umiestniť stavby špecifikovanév čl. 2 tejto
ztntavy v1ílučnev sulade s definovanými geometdclr,ými plánmi a to spósobom a v čase, ktoý
s pd}rliadnutím na chatakter súvisiacich stavebných ptác minimá]ne obmedzí :uživarlte
Zaťažených pozemkov. V ptípade, ak sa v zmysle čI. 2 tejto zmluvy neumiestňuje určená
stavba na povtchu Zaťažených pozemkoch (t.j. pdpade podzemného umiestnena) má
"
Optávnený povinnost, povrch Zat,ažených pozemkov
dotknuý súvisiacimi stavebnými
púcami uviest' po ich ukončenído póvodného stavu, alebo ak to vzhťadom k póvodnému
stavuZaťažených pozetnkov nie je účelnévykonáoptávnený úče]néúptavy povrchu.
optávnený nemá ptávo užívaťZat,aženépozemlry inak, ako definuje táto zmluva. Stavby
umiestrrené na Zaťažených pozemkoch v zmysle čI. 2 tejto zmluvy rná ptávo aživaťi tretia
osoba učená optávneným
Uzavt'etim tejto zmluvy dochádza kzriadeniu iného ptáva kpozemku vztnysle $ 139 ods. 1
Stavebného zákota, obsahom ktotého je i pávo umiestnenia stavby špecifikovanej čI. 2 tejto
zmluvy na Zať zžetých pozemkoch.

čtánok 6.
Zá"vetečnéustanovenia
7.

Táto zmllva nadobúda platrrosť a formálnu účinnost,dňom jei podpisu oboma zmluvnými
sftanami. Vecno-ptávne účinkyvecného btemena definovaného v tejto zmluve nastanú
dňom ptávoplatnosti tozhodnutia Správy katastta Dolný l{ubín o povolení vkladu vecného
btemena do katastta nehnuteťností.

Zmluvné stÍany sa dohodli, že návrh na vk]ad vecného bremena do katastra nehnuteťností
podá
J.

oprávnený.

''}

Zrnlavz bola vyhotovená v šiestich vyhotoveniach) t<aždá zmhavná straÍ7a si ponechá po
jednom vyhotovení ztn|uvy a štyri vyhoqovenia budú použítépte účelykatastrá}neho konania.

4. Táto zmhuva móže byť menená len písomne,
5.

Pdohami tejto zmluvy

a)
b)
.)

vo foffie číslovanýchdodatkov.

sú:

Geometriclaý plán č. 59 /2008,
vypis z obchodného registta oprávneného,
vypis z obchodného registta Povinného.

Ptávne vzťzhy touto Zmluvou výslorrne neupÍavené sa rjrzdta píslušný'miustanoveniami
zákola č' 40/1,964 Zb. občiansky zákonník vznení neskorších predpisov aostatnými
ptávnymi prepismi Slovenskej tepubliky.
7.

Zm|uvné stÍany sa dohoďi, že pokiať sa niektoté ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane
z akéhokolŤek dóvodu neplatným, zostávajuce zrterie tejto zmluvy ostÁva v platnosti.

SToP.SHoP.Do|ný Kubín
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Zmluvné stÍany sú povinné neplatné ustanovenie nahtadit' platným znenim, ktoté svojím
a vó]i zmluvných sttán Pfezentovan)imi neplatným

obsahom zodpovedá obsahu

ustanovením.

8.

Znhuvné sttany prehlasujú, že si text tejto zmluvy tiadne a dósledne ptečítali,jej obsahu
potozumeli a že vy1adn,ýe ich slobodnú a vážrnl vóťu ptostrr omylov, vyjadrenú wčite a
ztontniteťne, že ju uzavtelr bez tiesne aza podmienok, ktoté nepokháajú za nápadne
neýhodné ana d6kaz toho ju podpisujú'
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