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Zmluva o zriadení vecného bremena 
 

uzatvorená podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Z.b. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov 

 
 

Zmluvné strany : 
 
Povinný z vecného bremena 
 
Mesto Bytča 
sídlo: Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča 
IČO: 321 192 
v zastúpení: Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta 
(ďalej len „povinný z vecného bremena“) 
 
a 
 
Oprávnený z vecného bremena 
 
Ing. Milan Kalaš, rod. Kalaš,  
trvale bytom Sládkovičova  č. 228/8, 014 01 Bytča 
 
a manželka 
 
Janka Kalašová, rod. Pániková,  
trvale bytom Sládkovičova č. 228/8, 014 01 Bytča 
  
(ďalej len „oprávnený z vecného bremena“) 
 
 
ktorí súhlasne vyhlasujú a svojimi podpismi na tejto zmluve potvrdzujú, že sú plne spôsobilý a oprávnení na 
právne úkony a túto zmluvu uzatvárajú za nasledovných podmienok :  
 
 

Čl. I. Úvodné ustanovenia 
 

1. Povinný z vecného bremena je v kat. úz. V. Bytča, obec Bytča, okres Bytča výlučným vlastníkom 
pozemkov parc. CKN č. 1719/3, 1722/2 a 1659/19 , evidované Okresným úradom v Bytči, Odborom 
katastrálnym  na LV č. 2403, (ďalej len „zaťažené nehnuteľnosti“). 
 

 
Čl. II. Zriadenie vecného bremena 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že touto zmluvou zriaďuje povinný z vecného bremena ako vlastník 
zaťažených nehnuteľností, vecné bremeno v prospech oprávnených nehnuteľností, ktorých  vlastníkom je ku 
dňu podpisu tejto zmluvy oprávnený z vecného bremena. 
 
2. Povinný z vecného bremena zriaďuje vecné bremeno spočívajúce v práve vstupu, prechodu a prejazdu, či 
už pešo alebo osobnými a nákladnými motorovými vozidlami, v plnom rozsahu cez pozemky Mesta Bytča 
parc. CKN č. 1719/3, 1722/2 a 1659/19 v k.ú. Veľká Bytča („zaťažené nehnuteľnosti“) a zriadeného in rem 
na pozemky parc. CKN č. 1722/4, 1722/5, 1722/6, 1722/9, 1722/10, 1722/12 a 1659/148 v k.ú. V. Bytča 
(„oprávnené nehnuteľnosti“).  
 
3. Oprávnený z vecného bremena právo zodpovedajúce tomuto vecnému bremenu prijíma. 
 
4. Vecné bremeno sa zriaďuje bez náhrady, bezodplatne, na dobu neurčitú a prechádza i na právnych 
nástupcov – vlastníkov nehnuteľností, pozemkov parc. CKN č. 1722/4, 1722/5, 1722/6, 1722/9, 1722/10, 
1722/12 a 1659/148 („oprávnené nehnuteľnosti“) v k.ú. V. Bytča. 
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Čl. III. Záverečné ustanovenia  
 

1. Zmluvné strany túto zmluvu uzatvárajú podľa pravej a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli a súhlasia 
s jej obsahom.  Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a k právnym úkonom 
sú úplne spôsobilé. 
 
2. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich právne rovnocenných rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia sú určené pre 
Okresný úrad v Bytči, Odbor katastrálny, dve vyhotovenie obdrží  oprávnený z vecného bremena a dve 
vyhotovenia obdrží  povinný z vecného bremena. Náklady spojené s katastrálnym konaním, správny poplatok 
vo výške 66,00 Eur znáša oprávnený z vecného bremena. Účastníci zmluvy sa dohodli, že návrh na vklad 
zmluvy na Okresnom úrade v Bytči, Odbore katastrálnom podá oprávnený z vecného bremena, ktorého 
zároveň povinný z vecného bremena k tomuto úkonu splnomocňuje. Oprávnený z vecného bremena čestne 
vyhlasuje, že uhradí predmetný správny poplatok spojený s odvkladovaním zmluvy. 
 
3. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomne so súhlasom zmluvných strán. Zmluva sa riadi 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej 
zverejnenia na web stránke Mesta Bytča. Vecno-právne účinky nadobúda táto zmluva dňom právoplatnosti 
rozhodnutia Okresného úradu v Bytči, Odboru katastrálneho o povolení vkladu zmluvy. 
 
5. Podstatné náležitosti tejto zmluvy zo strany povinného z vecného bremena boli pred jej podpísaním 
prerokované a schválené uznesením MZ v Bytči č. 168/2016 zo dňa 23.11.2016. 
 
6. Na základe tejto zmluvy zmluvné strany žiadajú, aby  Okresným úradom v Bytči, Odborom katastrálnym 
bol vykonaný zápis do LV povinného z vecného bremena  a oprávneného z vecného bremena a to 
nasledovne : 
 
LV č.  2403  a  LV č. 3692 
Okres     Bytča 
Obec     Bytča 
Katastrálne územie   Veľká Bytča 
 
A: bez zmien 
 

B: bez zmien                                Spoluvlastnícky podiel: 1/1
    

C:  vecné bremeno na dobu neurčitú, spočívajúce v práve vstupu, prechodu a prejazdu, či už pešo alebo 
osobnými a nákladnými motorovými vozidlami, v plnom rozsahu cez pozemky parc. CKN č. 1719/3, 
1722/2 a 1659/19 v k.ú. Veľká Bytča a zriadené in rem na pozemky parc. CKN č. 1722/4, 1722/5, 
1722/6, 1722/9, 1722/10, 1722/12 a 1659/148 v k.ú. V. Bytča 

 
V Bytči, dňa: 21.07. 2017 
 
 
Povinný z vecného bremena:     Oprávnený z vecného bremena :  
 
 
 
 
.......................................................           ....................................................... 
Mesto Bytča v zast.  Bc. Miroslav Minárčik                                      Ing. Milan Kalaš 
         primátor mesta 
 
         
        ......................................................... 
               Janka Kalašová 


