
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
uzavretá podľa ustanovenia § 50 v spojení ustanovením § 151n a nasl Občianskeho zákonníka

Povinný z vecného bremena:

1. Povinný z vecného bremena 1

Názov
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ

Mesto Bytča
Námestie SR 1/1, Bytča 01401
Ing Miroslav Mmárčik - primátor
321192
2020626399

(ďalej len "povinný z vecného bremena 1" v príslušnom tvare)

2. Povinný z vecného bremena 2

Názov
Sídlo
zastúpený
IČO
DIČ DPH
Bankové spojenie
IBAN

HANT Development a.s,
Stará Ivánska cesta 1/386, 82104 Bratislava
Ing Peter klenovrč, podpredseda predstavenstva
47800011
SK2024097427
ČSOB, a s
SK28 7500 0000 0000 2591 6293

(ďalej len "povinný z vecného bremena 2" v príslušnom tvare)

3. Povinný z vecného bremena 3

Názov:
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ

STAVBYT - LR s.r.o.
Púchovská 118, Lednické Rovne 020 16
Miroslav Štefún, Peter Slabý, konatelia
50989693
2120566547

(ďalej len "povinný z vecného bremena 3" v príslušnom tvare)

4. Povinný z vecného bremena 4

Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko
Rodné číslo
Dátum narodenia
Štátna príslušnosť

Libor Rybanský
M Šinského 671/3 , 010 07 Žilina -Bvtčica
600326/6665
2631960
SR

a

Meno a priezvisko
Trvalé bydlisko
Rodné číslo
Dátum narodenia
Štátna príslušnosť

PhDr. Anna Rybanská, rod Jantošová
M Šinského 671/3 , 010 07 Žilina -Bvtčica
595911/7285
1191959
SR

(ďalej len "povinný z vecného bremena 4" v príslušnom tvare)
(ďalej všetci povinný z vecného bremena aj ako "povinný z vecného bremena")
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Investor:

Názov
Sídlo
zastúpený
IČO'
IČ DPH
Bankové spejeme
IBAN

ENERGY STUDIO,s.r.o,
M Šinského671/3, Žilina - Bytčica 010 07
Libor Rybanský- konateľ
45231842
SK2022899791
ČSOB
SK297500 0000 0040 0905 6957

(ďalej len "Investor" v príslušnom tvare)

Uzavierajú nasledujúcu zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - oprávneného z
vecného bremena, ktorým je:

Oprávnený z vecného bremena:

Obchodné meno
Sídlo
Zastúpený

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pn Rajčranke 2927/8, 01047 Žilina
JUDr. Marián Cesnek, riaditeľ Sekcie Právne
poverený k podpisu na základe poverenia
36442151
SK 2022187453
2022187453

IČO
IČ DPH
DIČ
Zapísanáv Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiele Sa, vložka číslo 10514/L
Bankové spejeme VÚB a S Žilina
IBAN SK44 0200 0000 0021 4355 0551
SWIFT SUBASKBX

(ďalej len "oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tvare)

Článok l.

1 Povinný z vecného bremena 1 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, v podiele 1/1 k celku, a to pozemku
- parcela C-KNčíslo 3155/50, o výmere 3676 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej
na LV Č. 2403 vedenom na Okresnom úrade Bytča, katastrálny odbor, pre obec Bytča a katastrálne
územie Veľká Bytča.

2 Povinný z vecného bremena 2 Je výlučným vlastníkom nehnuteľnostr, v podiele 1/1 k celku, a to pozemku
- parcela C-KNčíslo 3155/118, o výmere 3874 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej
na LV Č. 4664 vedenom na Okresnom úrade Bytča, katastrálny odbor, pre obec Bytča a katastrálne
územie Veľká Bytča.

3 Povinný z vecného bremena 3 Je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, v podiele 1/1 k celku, a to pozemku
- parcela C-KNčíslo 3155/157, o výmere 155 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísanej na LV Č. 4677
vedenom na Okresnom úrade Bytča, katastrálny odbor, pre obec Bytča a katastrálne územie VelKá
Bytča.

4 Povinný z vecného bremena 4 Je výlučným vlastníkom nehnuterností, v režime bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1 k celku, a to - pozemku
- parcela C-KNčíslo 3155/42, o výmere 11427 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
- parcela C-KNčíslo 3155/43, o výmere 10373 rrr', druh pozemku: orná pôda,
- parcela C-KNčíslo 3155/51, o výmere 237 rrr', druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
- parcela C-KN číslo 3155/109, o výmere 382 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
zapísaných na LV Č. 3057 vedenom na Okresnom úrade Bytča, katastrálny odbor, pre obec Bytča a
katastrálne územie VelKá Bytča.
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Článok II.

Povinný z vecného bremena a Investor sa dohodli, že touto zmluvou zriaďujú v prospech tretej osoby -
oprávneného z vecného bremena, vecné bremeno Je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti a spolu s ním
prechádza na nadobúdateľa, povinným z vecného bremena sú vlastnlo vyššie uvedených nehnuteľností,
definovaný v bode 1 až 4 článku I tejto Zmluvy

2 Vecným bremenom budú zaťažené nehnuteľnosti špecifikované v čl l, bod 1 až 4 tejto zmluvy, ktoré sú
dotknuté realrzácrou stavby ,,12588 - Bytča - Thurzové sady - Zahustenie TS + NNK -1. etapa".

3 Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnostiach
špecifikovaných v čl I tejto zmluvy

uloženie VN a NN podzemného vedenia,
o z priznania ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov,

vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie Inžinierskych sietí

4 Vecné bremeno spočívajúce V povinnosti vlastníka nehnuteľností strpieť umiestnenie a prevádzku
inžinierskych sietí sa vzťahuje na časti nehnuteľností špecifikovaných v čl l, bod 1 až 4 tejto zmluvy V

rozsahu vyzna_čenomv Geometnckorn pláne č. 66b/Z020, ktorý dňa 11.09.2020 vyhotovil Jnft. Jozef Pažický,
Br~dno 68, Zilina a ktorý dňa autom,ačne, overil Ing. Jozef Pažický a ktorý dňa If.tť....2020 pod č.
.;1"<'3/2020' d I I (//:~!4III1:.rVH Ok "d v k 'l db I d.......... ura ne overi a ng......•.............. , resny ura Bytca, atastra ny o or a to nas e ovne

ku 
anej
álne 

Povinný Číslo Parcelné Druh Celkov Diel Výmer Spoluvla Výmera Cena
z vecného listu číslo pozemku á podľa a dielu stnícky prip. na v Eur
bremena vlastní pozemku výmera GP vm2 podiel spoluvl.p

č. ctva vm2 odiel

Zastavan
Obec

2403 3155/51 
á plocha

3676 
4 14 

1/1 
14 

0,- Bytča a 5 12 12 
nádvorie

HANT
Zastavan

Developm 4664 3155/118 á plocha
3874 9 89 1/1 89 O-

a ,
ent nádvorie

STAVBYT
4677 3155/157 

Ostatná
155 10 10 1/1 0,- -LR s ro plocha 10 

3155/42 Ostatná 11427 2 34 34 
Manželia

2403 
3155/43 Orná p 10373 3 396 

1/1 
396 

0- Rybanskí 3155/51 ZPaN 237 6 12 12 
,

3155/109 ZPaN 382 7 4 4 

u
nej 
Ine

'7
á

5. Oprávnený z vecného bremena vecné bremeno prijíma Povinný z vecného bremena (vlastník predmetnej
nehnuteľnosti) sa zavazuje strpieť výkon práva oprávneného zodpovedajúceho vecnému bremenu t j
umiestnenie a prevádzku mžimerskvch sietí a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv
a rekonštrukcie inžinierskych sietí (elektrického vedenia)

6 Všetky náklady spojené S opravou a údržbou inžinierskych SietíJe povinný znášaťoprávnený

7 Ak oprávnený z vecného bremena pri výkone oprávnení spôsobí na majetku povinných 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
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8 Povinný z vecného bremena je povinný umožniť oprávnenému z vecného bremena resp poverenej osobe

v nevyhnutnej miere vstupovať na pozemok k uloženým mžiruerskvm sieťam v súvislosti s prevádzkovaním,

rekonštrukciou, rnoderruzácrou alebo na účely opráv a údržby

obsahon
nevýhoc

V Bratislave

9 Vecné bremeno sa zriaďuje natrvalo a spočíva v povinnosti vlastníka zaťaženého pozemku strpieť, aby

oprávnený z vecného bremena užíval a prevádzkoval inžinierske siete (elektncké vedenie) v rozsahu

uvedenom v čl II odsek 5 tejto zmluvy

Článok III.
ODPLATA ZA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA

ENERGY 51
Ing Libor f
Konater

1 účastnfci tejto Zmluvy sa dohodli, že opísané vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú bezodplatne

2 Pre vylúčenie pochybností, vzájomné vzťahy medzi oprávneným a povinným sa považujú za vysponadané a
povinný nemá z tohto titulu nárok na poskytnutie Jednorazovej náhrady zo strany oprávneného

Článok IV.
ĎALŠiE DOJEDNANIA

1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a právne účinky zmluvy
vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Bytča, katastrálny odbor, o povolení
vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti, po zverejnení zmluvy v zmysle zákona č 40/1964 Zb
v znení neskorších predpisov

2 Povinný z vecného bremena a oprávnený z vecného bremena poverujú a splnornocňujú Investora na
opravu prípadných chýb v písaní a počítaní, ako aj Iných zrejrných nesprávností uvedených v zmluve o
zriadení vecného bremena alebo návrhu na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností počas konania
o vklade do katastra nehnuteľností

3 Investor sa zaväzuje podať návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľnostl na Okresný úrad
Bytča, katastrálny odbor na svoje náklady bez zbytočného odkladu po prejavení pisornného súhlasu tretích
osôb - oprávneného z vecného bremena, s touto zmluvou

ČLÁNOKV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1 Meniť alebo doplňať túto zmluvu je možné Iba na základe písomnych dodatkov k tejto zmluve
podpísaných všetkými zmluvnými stranami

Sú~ 
2 Táto zmluva bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v BytČI číslo dňa

a bola zverejnená dňa na webovej stránke povmného z vecného vž 
bremena 1

3 Táto zmluva je vyhotovená v 13-tlch rovnopisoch z ktorých sú dva určene pre oprávneného z vecného
bremena, po 2 vyhotovenia pre povinného z vecného bremena a 3 sú určené pre Investora

Za
St

4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účmnost dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinného z vecného bremena 1

5 V prípade, ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy, Čl už vzhľadom k platnému právnemu poriadku alebo
vzhľadom k jeho zmenám stanú neplatnými, neplatné časti sa nahradia príslušnými ustanoveniami
všeobecne závazného právneho predpisu

6 Zmluva bola účastníkmi prečítaná, vzájomne vysvetlená, zmluvné strany jej obsahu porozumeli a keďže
vyjadruje Ich slobodnú a vážnu vôľu, prejavenú určitým a zrozumrteľným spôsobom na znak súhlasu s jej
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Povinný z vecného bremena 1

" -
primátor

ného bremena 2

Development a sOJ-_--,. 

HANT evelotffReAt, ~~ 011

Ing pe~erklenovrč
Podpredseda predstavenstva 

DnlllnnlÍ z vecného bremena 3

STAVEf' I - L" ~ T U 1J 
Miroslav Štefún, Peter SlaDY,
Konatelia

Libor Rybanský
PhDr Anna Rybanská

Súhlas trete,i. osoby. - oprávneného z vecného bremena, s touto zmluvou:c 8 -10- 2D2Q
V ŽIline, dňa

Za tretiu l.,

Stredosie
~"neného z vecného bremena

bučná, a. s.

_,../mDr Marián Cesnek,
riaditel' Sekcre Právne

Stredoslovenská distribučná
akCiová spoločnosť

flhns
~14-

7
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