
 
Číslo zmluvy: 2020/VB/Hronské Kľačany/01 

 
Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151n a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 
 
Oprávnený z vecného bremena: Železnice Slovenskej republiky 
 
Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
V zastúpení: Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ 
Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Jozef Veselka, námestník generálneho riaditeľa 
pre rozvoj a informatiku 
 
Právna forma: iná právnická osoba 
IČO: 31 364 501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT/BIC:  
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Po, vložka číslo: 312/B 
(dalej len „oprávnený“) 
 
A 
 
Povinný z vecného bremena: Jozef Kollár,  
 
Adresa:  
Narodený:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
(d'alej len „povinný") (povinný a oprávnený spolu ako „zmluvné strany") 
 
uzatvárajú túto zmluvu o zriadení vecného bremena (ďalej len „zmluva“): 
 
Článok 1 Predmet zmluvy 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že touto zmluvou sa zriaďuje vecné bremeno uloženia inžinierskych 
sietí na časť pozemku, ktorý je uvedený v článku 1 bode 2. zmluvy. 
 
2. Povinný je podielovým spoluvlastnikom nehnuteľného majetku, pozemku parcela č. 687/1 o výmere 
6 773 m2, druh pozemku: orná pôda, v podiele 1/108, nachádzajúceho sa v obci Hronské Kľačany, 
katastrálne územie Hronské Kľačany, okres Levice, evidovaný v registri „E" KN na LV č. 862, 
vedenom Okresným úradom Levice, katastrálnym odborom (dalej len „pozemok povinného"). 
 
Článok 2 Určenie účelu zriadenia vecného bremena 
 
1. Vecné bremeno spočívajúce v práve: 

 
- strpieť právo prechodu peši, osobnými a nákladnými motorovými vozidlami, prepravnou technikou 
a stavebnými mechanizmami cez pozemok povinného a zároveň 
 
- strpieť uloženie inžinierskych sietí „SO-01 Zmena napojenia odberného miesta a rozvodov NN zast. 
Hronské Kľačany na pozemku povinného za podmienok uvedených v tejto zmluve s ustanovením 
$ 1510) Občianskeho zákonníka v prospech oprávneného. Vecné bremeno spočíva okrem práva 
uloženia inžinierskych sietí tiež v práve prístupu oprávneného alebo inej ním poverenej organizácie 
na pozemok povinného za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, rekonštrukcie a opráv 
inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu a povinnosť povinného toto právo oprávneného strpieť. Za 
tým účelom má oprávnený alebo iná ním poverená organizácia právo v nevyhnutnom rozsahu vstúpiť 
na pozemok povinného a zabezpečiť všetky nevyhnutné práce na vyznačenie vecného bremena na 



priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a ich ochranného pásma, a to na dobu životnosti stavby 
za účelom výstavby stavebného objektu: SO 01 Zmena napojenia odberného miesta a rozvodov NN 
zast. Hronské Kľačany v zmysle PD pre stavebné povolenie, pričom dotknutá časť pozemku je 
vymedzená ochranným pásmom podzemného káblového elektrického vedenia, ktoré je definované 
v zmysle §43 Zákona č. 251/2012Zb. na 1,0 m od krajného vodiča podzemného vedenia na obe 
strany 
 
Článok 3 Podmienky a trvanie vecného bremena 
 
1. Vecné bremeno, ktoré sa touto zmluvou zriaďuje je podrobne špecifikované a ocenené 
v znaleckom posudku č 15/2020 zo dňa 17.2.2020 vypracovanom súdnym znalcom Ing. Juraj 
Sedláček, Záhradná 8, 911 05 Trenčín, znalcom v odbore stavebníctvo. 
 
2. Časť pozemku povinného, na ktorom sa zriaduje podľa tejto zmluvy vecné bremeno je vyznačená 
v geometrickom pláne č. 2-3/2020 vypracovaného spoločnosťou GEOKOD, s.r.o., Žitná 21, Bratislava 
dňa 23.3.2020, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Leviciach dňa 31.3.2020 pod 
číslom 276/2020, ktorého kópia je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
 
3. Vecné bremeno podľa tejto zmluvy sa zriaduje na dobu neurčitú, a to za jednorazovú odplatu 
vo výške 1,46 EUR (slovom jedno  EUR a 46/100 eurocentov) stanovenú v znaleckom 
posudku č. 15/2020 vypracovanom súdnym znalcom Ing. Jurajom Sedláčkom, Záhradná 8, 911 05 
Trenčín zo dňa 17.2.2020, s čím zmluvné strany bez výhrad súhlasia. 
 
4. Odplatu za zriadenie vecného bremena je oprávnený povinný uhradiť povinnému na jeho účet 
IBAN: ...........................................vedený v Poštovej banke, a.s. do 60 dní odo dňa právoplatnosti 
rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vecného bremena 
do KN 
 
5. Oprávnený sa zaväzuje, že v prípade vzniku škody na pozemku povinného zaťaženom vecným  
bremenom podla tejto zmluvy v dôsledku výkonu jeho práva, bude znášať potrebné náklady 
na zachovanie, opravu tejto časti pozemku povinného a uvedenie tejto časti pozemku povinného 
do pôvodného stavu. 
 
Článok 4 Ďalšie dojednania 
1. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými osobami zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany berú na vedomie, že právne účinky z 
vecného bremena nastanú právoplatnosťou povolenia vkladu do katastra nehnuteľností príslušným 
Okresným úradom Levice, katastrálnym odborom. Ak príslušný okresný úrad vklad nepovolí, sú 
zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť. 
 
3. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podá povinný, a to najneskôr do 15 
dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Kópiu návrhu na vklad s vyznačeným číslom podania na 
príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore je povinný povinný doručiť oprávnenému do 3 dni 
odo dňa jeho podania. 
 
4. Oprávnenie z vecného bremena zriadeného odplatne na základe tejto zmluvy, prechádza počas 
jeho trvania aj na prípadného právneho nástupcu oprávnenej strany, t.j. nového vlastníka pozemku 
uvedeného v článku 1 bod 3 tejto zmluvy. Vecné bremeno zriadené podľa tejto zmluvy je spojené 
s vlastníctvom nehnuteľností oprávnenej strany. 
 
5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba formou písomných a očíslovaných dodatkov 
k zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
 
6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 sú určené pre príslušný Okresný úrad 
Levice, katastrálny odbor a po 1 rovnopise obdržia obidve zmluvné strany. 
 



7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali. 
 
8. Vzťahy medzi zmluvnými stranami touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a subsidiárne dalšími príslušnými právnymi predpismi. 
 
 
 
Za povinného:      Za oprávneného: 
 
 
 
V Leviciach, dňa 22.3.2021                 V Bratislave, dňa 8.12.2020 
 
 
 
 
Jozef Kollár, rodený Kollár     Ing. Jozef Veselka  
       Námestník generálneho riaditeľa 
       Pre rozvoj a informatiku 
      


