
Zmluva
o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecnélto bremena

uzatvorená zmysle ust. 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(d‘alej len „Zrnluva“)

Zmluvné strany:

Názov: obec Suchá nad Parnou
Sídlo: 919 01 Suchá nad Parnou č. 68
Zastúpená: Ing. Martin Glončák, starosta
ICO: 00313009
DIČ: 2021175695
iČ DPH: nieje platca
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, as.,
Císlo účtu (IBAN): 5K98 0200 0000 0432 0212

(ďalej len ako „budúci povinný z varného bremena“, v príslušnorn gramatickom tvare)

a

Obchodně meno: ISMONT, s.r.o.
Sídlo: Strojárenská IC, 917 02 Tmava
Zastúpený: Ivan Slíž, konatel‘
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzenýrn
Registrácia: Obchodný register OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 25803/T
IČO: 45 593 141
DIČ: 2023079564
IČ DPH: 5K2023079564
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

pobočka zahraničnej banky
Císlo účtu (IBAN): 5K29 1111 0000 0012 4787 5006

(ďalej len ako „budúci oprávnený z vecného bremena“, v príslušnom gramatickom tvare)

(budúci povinný z vecného bremena a budúci oprávnený z vecného bremena d‘alej spoločne len ako
„zmluvné strany“)

I.

1.1. Budúci povinný z vecného brernena je vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v kat. území
Suchá nad Parnou, obec Suchá nad Parnou, okres Tmava evidovaných na liste vlastníctva č. 1300
vedenorn na Okresnom úrade v Trnave, katastrálnom odbore ako:

a) parcela reg. C č. 2125/4 o výrnere 199 rn2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
b) parcela reg. C č. 2125/3 o výmere 124 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

a
c) parcela reg. C č. 2125/5 o výmere 2 rn2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

ktorý vznikol odčlením z parcely registra C č. 2125/2 o výrnere 131 rn2, druh pozemku:
Zastavaná plocha a nádvorie, a to na základe geometrického plánu č. 32/2019,
vyhotoveného spol. ANGEO s.r.o. so sídlom Slnečná43, 91701 Trnava, ICO 367 087
55, ktorý bol úradne overený na Okresnýrn úradom v Trnave, katastrálnyrn odborom
dňa 18.12.2019 pod č. G1 1850/2019 (ďalej len ako „Geometrický plán“).

(ďalej spoločne uvedené nehnutel‘nosti len „Predrnetný pozemok“).



1.2. Budúci oprávnený Z vecného bremena ako stavebník stavebných objektov v rámci stavby „IBV
Nad Tehelňou.“ (d‘alej len „Stavba“) vybudoval na predmetnom pozemku stavebný objekt: SO 01
Komunikácia a spevnené plochy (ďalej len „Oprávnená stavba“).

H.

2.1. Zmtuvné strany sa dohodli, že v lehote podľa bodu 2.3. uzatvoria zmluvu o vecnom bremene, ktorej
budúci obsah je dohodnutý věj. III tejto zmluvy.

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhl‘adom na povahu Oprávnenej stavby, ktorá svojím faktickým
stavom (technickým riešenim) zodpovedá pozemnej komunikácii a ked‘že v súlade s ust. 3d ods.
3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov vlastníkom miestnej kornunikácieje obec, budúci povinný z vecného bremena vyslovene
súhlasí, že na strane budúceho oprávneného z vecného bremena móže byt‘ aj Obec Zvončín, So
sídlom Zvoněín 82, 919 01 Suchá nad Parnou, ICO 34 075 836, ato za podmienok upravených
v tejto Zmluve primerane sa vzt‘abujúcich na právne postavenie obce, ako samosprávneho celku,
pričom povinnost‘ úhrady odplaty za zriadenie vecného bremena bude aj nad‘alej na strane
budúceho oprávneného z vecného bremena.

23. Lehota na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene je stanovená do 6 (šiestich) mesiacov po
nadobudnuti právoplatnosti a vykonateľnosti kolaudačného rozhodnutia k Oprávnenej stavbe.
Podkladom pre jej vypracovanie bude táto Zmluva.

III.

3.1 Zmluvou o zriadení vecného bremena sa zriadi vecné bremeno k Predmetnému pozemku podľa
bodu 1. 1. odplatne a bude spočívaf v povinnosti vlastníka Predmetného pozemku v prospech
budúceho oprávneného z vecného bremena:
• trpief uloženie Oprávnenej stavby a
• umožnit‘ prechod peši a prejazd motorovými i nemotorovými vozidlami, vrátane stavebných

mechanizmov cez zat‘aženú nehnutel‘nosť za účelom vykonania údržby, opravy. rekonštrukcie,
modernizácie, a to vo vzťahu k pozemnej komunikácii a k podzemným inžinierskym siefam po
celú dobu jej životnosti.

3.2 Rozsah vecného bremena bude daný faktickým umiestneným Oprávnenej stavby, ktoré je totožné
s polohou Predmetného pozemku: teda vecné bremeno sa zriadi na ťarchu celej výmety
Predmetriého pozemku.

3.3 Zmtuvné strany sa dohodli, že výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bude
8 000,- € (slovom: osemtisíc euro) za ce]ý rozsah vecného bremena, ktorá bude splatná doS dní odo
dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy o zriadeni vecného bremena.

3.4 Právo zodpovedajúce zriadenérnu vecnému bremenu budúci oprávnený z vecného bremena
nadobudne vkladom do katastra nehnutel‘nosti vydaného Okresným úradom Trnava, katastrálnym
odborom. Poplatky spojené s podaním návrhu na vklad bude znášať budúci oprávnený z vecného
bremena. Zmluvné strany s týmto vkladom budú súh]asiť a návrh na vklad bude podpísaný oboma
zmluvnými stranami a bude podaný bezodkladne po tom, ako budúci oprávnený z vecného bremena
uhradí jednorazovú odplatu za jeho zríadenie podľa bodu 3.3. tohto článku zmluvy.

3.5 Vecné bremeno bude mať charakter Ln tem a oprávneným z vecného bremena bude aj každý ďa[ší
vlastník Oprávnenej stavby špecifikovanej v či. 1. v bode 1.2. tejto zmluvy.

3.6 Budúci povinný z vecného bremenaje oprávnený od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť, v prípade,
že si budúci oprávnený z vecného bremena nespLní povinnosť úhrady jednorazovej odpLaty podl‘a
bodu 3.3. tohto článku zmluvy, v tam uvedenom termíne alalebo uvedenej výške.

Iv.

4.1. Táto zmluva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena, ktorý je stavebníkom predmetnej
Stavby listinou preukazujúcou mé právo k Predmetnému pozemku v zmysle ust. 139 ods. I
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
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neskorších predpisov, a to pre účely konaní nasledujúcich podľa stavebného zákona aiaíebo
osobitných predpisov.
Budúci povinný z vecného bretnena súhlasí so zápisom Geometrického plánu uvedeného v či.
I bode 1.1 tejto Zmluvy do katastra nehnulel‘noslí. V záujme deklarovania lohlo sůhlasu, v prípade
potreby na základe písomnej žiadosli budúceho opravného z vecného bremena, budúci povinný
z vecného bremena udelí písomný súhlas v lehole do 15 dní, odo dňa doručenia takejto žiadosti.

‚‘J

5.1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, ďalej. že svoju vól‘u prejavili vážne, s[obodne, bez nátlaku a zrozumiteľne a na znak
súhlasuju potvrdzujú svojimi podpismi.

5.2. Podmienky uzatvorenia tejto zmluvy boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo Suchej
nad Parnou č. 12/2020.

5.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami, účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia 47a Občianskeho zákonníka v zneni
neskorších predpisov a ustanovenia * Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.

5.4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých po podpise 2 (dve) vyholovenia
obdrží budúci povinný z vecného bremena a 2 (dve) vyhotovenia obdrží budúci oprávnený z
vecného bremena.

5.5. Túto zmluvu možno meniť a doplniť len po predchádzajúcom súhlase oboch zmluvných strán, ato
pisomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.

4.2.

fl
V.

Budúci povinný z vecného bremena:

V Suchej na Parnou dňa

Budúci oprávnený z vecného bremena:

V Trnave dňa 18.02.2020

Obec Suci/nad P4ou
Ing. Marti Glončák, starosta

ISMONT, s.r.o.
Ivan Slíž. konater
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$trojárenská K

917 02 Tmava

ičo 45593 141
DIČ: 2023079564

iČ DPH: 5K2023079564
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