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Zmluva o zriadení vecného bremena
č.: -'lZ 564/2014/ZoZVB 914/2017, k. ú. Veľká Bytča

Povinn)' z vecného bremena:

Mesto Bytča
Sídlo: '\ám Slovenskej republiky 1/1. 014 Ol Bytča, SR
Zastúpená : primátorom mesta
Oprávnen)' k podpisu zmluvy: Bc . vliroslav Minárčik. primátor Mesta Bytča
IČO: 00321192
DIČ: ~O~06~6399
Bankové spojen ..: .
C'íslo účtu:
lBAN:

(da/ej len "j!()\'/JIIlľ :: \ l'CII.-liu bre mcn.r I

a

Oprávnený z vecného bremena:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie. a. s.
Zapísaná: v Obchodnom recistri Okresného sudu Žilina. oddiel: Sa. vložka

číslo: l 0546!l.
Sídlo:
Zastúpená:

Rôrická cesta 1960. O l O 57 Z.ilina
Ing. Tatiana Štrbová, predsedníčka predstavenstva
Ing. Miroslav Kundrík. člen predstavenstva
36672 2971('0 :

Bankové spojenie
Číslo účtu:
mAN:

uzatvárajú v zmysle ~ 151 n a nasl. Občianskeho zákonníka túto

zmluvu () zriadení vecného bremena (ďalej len, Zmluva "):

Čl. 1.

1.1. Povinný /' vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov,
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Veľká Bytča, obec Bytča, okres Bytča zapísanom
ml Okresnom urudc n ytča. katastrálny odbor nasledovne:

,
pozemok reg. C KN s parc. č. 430/2, kultúra ostatné plochy o výmere 681 ITl".

zapÍ:-iun\ na LV Č. 2403 v celosti, t.j. v Iz l-ine,
PO/\..'l1lí ,k reg. C KN s parc. Č. 430/3. kultúra ostatné plochy o výmere 290 m2.

zapísaný na LV c. 2403 v cclosti, tj. v l/ l-ine.
pozemok reg. f' KN s parc. č. 464/1. kultúra trvalé trávnaté porasty o výmere 6 11l2.

zapisunj na l V č. 2583 v cclosu. t.j. v l z l-ine.
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pozemok reg, E KN s parc Č. 469/1. kultúra orná pôda o výmere 104g m2, zapísaný na
LV Č. 3902 v cclosti, tj. v l z l-ine,
pozemok reg. E Kl\ s parc. č, 1356, kultúra ostatné plochy cl výmere 10014 m2•
zapísaný na LV č. 3902 v celosti, tj. vl/l-ine

len .. ptedmetny pozemok "J.

1.2. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva
v povinnosti vlastníka pozemku strpieť vodovodné a kanalizačné potrubie s pásmom ochrany
vybudované v rámci stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
\' okrese Bytča"
S\dvbcl bob povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Žiline,
pracovisko v Bytči o vydaní stavebného povolenia sp. zn. B2008/0003-005/Han zo dňa
26,03,2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.05.2008.

Čl. II.

2.1. Povinn)' z vecného bremena zriaďuje vecné bremeno v prospech oprávneného
z vecného bremena. ktoré spočíva y povinnosti vlastníka strpieť na pozemku uvedenom v čl.
l. v bode 1, 1. tejto Zmluvy vodovodné a kanalizačné potrubia (DN 300) s vodovodnýrni a
kanalizačnými sachtami v rozsahu línie vyznačenej v geometrickom pláne č. 50/2017, ktorý
vyhoiovila firma Ing. Ján Markuliak - GEODET dňa 30.05.2017 úradne overenom dňa
29.06.20ľ7 pod číslom 286/2017.

2.2. Oprávnený z vecného bremena právo zodpovedajúce vecnému bremenu
opísanému v čl. Il. v bode 2.1. tejto Zmluvy prijíma.

('l, III.

].1. Vecné bremeno sa zriaďuje natrvalo a spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženého
pozemku trpieť, aby oprávnený' z vecného bremena užíval a prevádzkov al potrubie. v rozsahu
uvedenom v čl. II v bode 2.1. tejto Zmluvy.

3.2. Oprávnen)' z vecného bremena má právo prístupu k uloženým potrubiam a
šachtárn za účelom prevádzkovania. opravy a údržby. Právo prístupu má aj nájomca, ktorému
v lastník vodovodu. kanalizácie ako prcnaj ímateľ prenechá za odplatu vodovod. kanalizáciu do
dočasného Ll/I\ 'II1W. Vselky náklady spojené s opravou a údržbou potrubí je povinný znášať
U!'[ Zl vneny /. vec neho bremena,

3.3. Ak oprávnený z vecného bremena pri výkone oprávnení spôsobí na majetku
povinného z vecného bremena škodu, je povinný takto vzniknutú škodu odstrániť uvedením
do pôvodného stavu resp. uhradiť. Zároveň je vždy povinný uviesť pozemok bez zbytočného
odkladu na vlastné náklady do pôvodného stavu.

Čl. IV.

4 1. Povinn)' /. vecného bremena je povinn),' umožniť oprávnenému z vecného
bremena resp. poverenej osobe v nevyhnutnej miere vstupovať na pozemok k uloženým
potrubiam v súvislosti s prevádzkovaním, rekonštrukciou, modernizáciou alebo na účely
opráv a údržby.
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4.2. Povinn)! z vecného bremena sa zaväzuje, že vo vymedzenom pásme ochrany
v šírke 1 j m od vonkajšieho pôdorysu okraja uloženého potrubia na obidve strany nad
potrubím nebude

- vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky. vykonávať terénne úpravy znižovať alebo
zvyšovať kľ\ tie potrubia, vykonávať zemné práce

umiestňovať ,';lilyhy, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti,
ktoré obmedzujú prístup ku vodovodu, kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich
technick)! sta v.

Čl. V.

5.1. Zrnluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno tak, ako je dohodnuté v čl. II
v bode 2.1. lc'ill) /Illluvy sa zriaďuje za jcdl10raZUVLI odplatu vo výške 3 432,03 Elm,
slovom: lrili:'lc~l) risiouidsatdva eur tri centy, a to nasledovne:

L'/ č.

potrubie

KN-C
parc.č

Dlžka Spoluvlast
potrubia II rl iok Y

lTI podiel

2403 43012

330

i votiovod I~L'
potrubie 0.00

o OO 3.30

0.00

O.CO 3.30

"Pozemok IT\!, C i(N S P,\rC C 13('2!1 o výmere 7820 nemá založ.cll)! list vlastníctva il zodpovedá mu
!'()!clllOk I"C~,. l. i'.l\ , pdl C c. ·164/ l. ktorý mit POdľ,1 údajov na liste vlastníctva výmeru (J m. Skutočná výmera
1)I!!iCl1Iku dotkuuuh.: iii 11I"l'llIl'I1\)1I1Sil jlľl'lIk2líc jeho ~C()llIclľickýlll 1<llllenmill1 II zaptsanlm do (_' KN
registra.

5.2, Zrnluvné strany pri výpočte odplaty špecifikovanej v čl. V. v bode 5,1. te.ito
Zmluvy vychádzali 7 ceny 5,00 EUR za 1 m2 pozemku, na ktorom je zriadené vecné bremeno
v zmysle čl. Il bodu 2.1 tejto Zmluvy.

5.3. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje uhradiť na adresu alebo na účet
povinného z vecného bremena odplatu špecifikovanú v čl. V. v bode 5.1. tejto Zmluvy do 30
dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru o povoleni vkladu
vecného bremena tak, ako ll' dohodnuté v č]. Il v hode 2.1. tejto /rnluvy.
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5.4. Finančná náhrada DJ vecné bremeno nic je hradená z verejných prostriedkov ani
/ finančných pu.suicdkov Európskej únie.

Čl. VI.

6.1. Vecné bremeno sa zriaďuje časovo neobmedzene a je v zmysle § 151 n
Občianskeho zákonníka spojené s vlastníctvom zat'aženého pozemku a pri prevode prechádza
spolu s pozemkom na nového nadobúdateľa.

Čl. VI l.

. i 7ml U\ né strany berú na vedomie, že vecne bremeno tak, ako je popísané v čl. II.
\ bode 2.1. (u Zmluvy vzniká dňom právoplatnosti rozhodnutia katastrálneho odboru
o povoleni vkladu vecného bremena popísaného v čl. ll. v bode 2.1. tejto Zmluvy.

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad tejto Zmluvy do katastra
nehnuteľností spolu s ostatnými zákonom vyžadujúcimi dokladmi predloží príslušnému
okresnému úradu, odboru katastrálncmu oprávnený z vecného bremena, pričom povinný
7 vecného bremena týmto splnomocňuje oprávneného 7. vecného bremena na podanie
takéhoto navrhu na vklad, ako aj na prípadné doplňanic návrhu na vklad, podávanie
informácii a nových, príslušným katastrom požadovaných podkladov. Povinný z vecného
bremena oprávňuje oprávneného z vecného bremena k odstráneniu a oprave všetkých chýb,
ktoré bránia povoleniu vkladu do katastra nehnuteľností.

7.3. Všetky náklady spojené s konaním na katastrálnom odbore vo veci vkladu podľa
tejto Zmluvy, vrátane správneho poplatku za konanie návrhu na vklad tejto Zmluvy do
katastra nehnuteľnosti po dohode zmluvných strán v plnej výške uhradí oprávnený z vecného
bremena.

7.4. I outo zmluvou súčasne dáva povinn)! z vecného bremena v súlade
s ustanoveniami zákona Č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oprávnenému z vecného bremena súhlas na spracovanie jeho osobných
údajov v rozsahu nutnom pre túto Zmluvu ajej spracovanie po dobu nutnú pre ich uchovanie
v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Tento súhlas platí pre oprávneného z vecného
bremena, pnpa.iue iný subjekt ak by v budúcnosti prevzal vlastníctvo Et správu potrubí do
svojho majetku. Po uplynutí stanovenej doby budú údaje likvidované.

7.5. Na základe tejto Zmluvy zmluvné strany navrhujú, aby Okresný úrad Bytča,
katastrálny odbor uskutočnil v Č;1Sti C LV 2403 nasledovný zápis:

.Vecné bremeno na právo uloženia inžinierskych sietí vodovodu a kanalizácie, právo
vstupu La účelom prevádzkovania opravy a údržby na pozemku C KN s par. Č. 430/2 v
ľU/.S,d1U línie vyznačenej v geornetrickorn pláne Č. 5012017 v prospech Severoslovenských
\()dúrni a kanalizácií. a. s. Bôrická cesta 1960,010 57 Žilina. IČ:O: 36672 297,"

cl \ ('asti C I V ) jíli nasledovný zápis:
cene il'L'I1)CI10 na právo uloženia inžinierskych sietí vodovodu, právo vstupu za

učclorn prevádzkovania opravy a údržby na pozemku C KN s par. Č. 430/32 v rozsahu línie
vyznačenej v geometrickom pláne Č. 50/2017 v prospech Severoslovenských vodární
a kanalizácií. Zl. ~., Bórickn cesta 1960,010 57 Žilina, IČO: 36672 297."

a v časti C LV 2.583 nasledovný zápis:
.Vecné bremeno na právo uloženia inžinierskych sietí kanalizácie, právo vstupu za

účelom prevádzkovania opravy a údržby na pozemku E KN s par. č. 464/1 v rozsahu línie
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"

\ yznačenej v gcornetrickom pláne Č. 5012017 v prospech Severoslovenských vodární
a kanalizácií, a. S., Bôrická cesta 1960,01057 Žilina, IČO: 36 672 297."

a v časti C LV 3902 nasledovný zápis:
"Vecnč bremeno na právo uloženia inžinierskych sietí vodovodu a kanalizácie, právo

\ stupn za l1ČC!11111 prevádzkovania opravy a údržby na pozemku l:: KN s par. Č. 469/1 v
rozsahu línie \l) značenej v geornctrickorn pláne Č. 5012017 v prospech Severoslovenských
vodární a kanalizácií. a. s., Bôrická cesta 1960, O 1057 Žilina, reo 36672 297."

a v časti C L V 3902 nasledovný zápis:
"Vecné bremeno na právo uloženia inžinierskych sietí a kanalizácie, právo vstupu za

účelom prevádzkovani cl opravy a údržby na pozemku E KN s par. Č. 1356 v rozsahu línie
vyznačenej v gcometrickorn pláne Č. 50/2017 v prospech Severoslovenských vodární
a kanalizácií. a. ,Bôrick,ó CCS\(1 1l)6(). 010 57 Žilina, IČ~O: 36 672 297."

(l. VIII.

8. J. Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná
voľnosť nie je obmedzená.

8.2 Účastníci zmluvy zhodne vyhlasujú, že túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej
obsahu porozumeli, 7e túto je uzavretú podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne
a zrozumiteľne nic v tiesni, ani la nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho túto
vlastnoručne pod pi SUIl!.

8.3. Zmluva je vyhotovená v 4-och rovnopisoch, z toho dve s overeným podpisom
povinného z vecného bremena.

8.4. Podstatné náležitosti tejto Zmluvy zo strany Mesta Bytča boli pred jej podpisaním
prerokované v orgánoch mesta Bytča a uzatvorenie zmluvy bolo schválené uznesením MZ
v Bytči č.151/2017. (\]1<1 21.09.2017

V Bytči. dna: ; l l II ~O l'" \' Ziline, dna: 3 O. OKT. 2ôl1

Oprávnený z vecného bremena:

8-:. vlirosi.» vlinarcik
primátor \ lc sta Bytča

Ing Tatiana Štrbová,
predsedníčka predsta vensi va

/

Ing. Miroslav Kundrík.
člen predstavenstva
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