
ZMLUVA 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

 

 
Zmluvné strany: 

 

Žilinská univerzita v Žiline 

so sídlom: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

IČO: 00 397 563 

štatutárny orgán: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor 

 

(ďalej len „budúci povinný“) 

 

a 

 

G-FIN, s. r. o. 

so sídlom: Štefánikova 217, 014 01  Bytča 

IČO: 46 643 346 

štatutárny orgán: Ing. Edita Galliková, konateľka 

spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 56596/L 

 

(ďalej len „budúci oprávnený“) 

 

sa dohodli podľa ustanovenia § 289 a nasl. Obchodného zákonníka na tejto zmluve: 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Budúci povinný je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 111 vedený 

pre okres Žilina, obec Žilina, k. ú. Žilina ako 

- pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 5099/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou              

17 355 m², 

a to v celosti (1/1) 

(ďalej aj ako „povinný pozemok“). 

 

2. Budúci oprávnený je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 6463 

vedený pre okres Žilina, obec Žilina, k. ú. Žilina ako 

- pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 5038/1, zastavané plochy a nádvoria s výmerou                         

10 769 m², 

a to v celosti (1/1) 

(ďalej aj ako „oprávnený pozemok“). 

 

3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve zmluvu, ktorej predmetom bude odplatné zriadenie vecného bremena „in rem“ spočívajúceho 

v povinnosti vlastníka povinného pozemku trpieť uloženie kanalizačnej a tepelnej prípojky slúžiacej 



vlastníkovi oprávneného pozemku, všetko nachádzajúce sa v katastrálnom území Žilina, v rozsahu 

ako budú určené v geometrickom pláne a v práve vlastníka oprávneného pozemku vstúpiť na 

povinný pozemok za účelom prevádzky, kontroly, údržby a odstránenia havarijného stavu týchto 

prípojok v rozsahu určenom v geometrickom pláne (viď definícia nižšie v bode 4. tohto článku) 

a podľa podmienok dohodnutých v zmluve o zriadení vecného bremena ktorej návrh tvorí prílohu č. 

1 tejto zmluvy (ďalej len „návrh zmluvy o zriadení vecného bremena“) . 

 

4. Uloženie kanalizačnej a tepelnej prípojky slúžiacej vlastníkovi oprávneného pozemku na povinnom 

pozemku ako aj rozsah vstupu na účely prevádzky, kontroly, údržby a odstránenia havarijného stavu 

kanalizačnej a tepelnej prípojky na povinný pozemok sa určí na základe geometrického plánu, ktorý 

je povinný vyhotoviť budúci oprávnený na svoje vlastné náklady, pričom uloženie kanalizačnej 

a tepelnej prípojky v geometrickom pláne bude vychádzať z náčrtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto 

zmluvy (ďalej len „geometrický plán“). Budúci oprávnený je povinný originál geometrického plánu 

doručiť budúcemu povinnému v lehote do 1 mesiaca odo dňa uzavretia tejto zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že výška odplaty za zriadenie vecného bremena uvedeného v bode 3. 

tohto článku (ďalej len „vecné bremeno“) bude určená znaleckým posudkom, pričom budúci povinný 

sa zaväzuje zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku na určenie výšky odplaty za zriadenie 

vecného bremena a doručiť ho budúcemu oprávnenému, najneskôr do 2 mesiacov odo dňa, kedy 

mu bol doručený geometrický plán. Náklady na vypracovanie znaleckého posudku znáša budúci 

oprávnený. 

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena v súlade 

s touto zmluvou je podmienená splnením nasledovných podmienok: 

a) doručenie geometrického plánu budúcemu povinnému; 

b) určenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena v súlade s bodom 5. tohto článku; 

c) schválenie zriadenia vecného bremena k povinnému pozemku v prospech vlastníka 

oprávneného pozemku podľa tejto zmluvy a v zmysle § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov správnou radou budúceho povinného; 

(ďalej len „podmienky“),  

pričom stanovené podmienky musia byť splnené kumulatívne. 

 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nedôjde k splneniu podmienok najneskôr do 12 mesiacov od 

uzatvorenia tejto zmluvy, táto zmluva sa od počiatku zrušuje, žiadnej zo strán nevznikne nárok na 

akékoľvek plnenie a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si podľa zmluvy plnili, pokiaľ sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci povinný nie je v takomto 

prípade povinný vrátiť budúcemu oprávnenému náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s vypracovaním 

geometrického plánu a znaleckého posudku podľa bodu 5 tohto článku zmluvy. 

 

8. V prípade, že dôjde k splneniu podmienok v lehote stanovenej v bode 7. tohto článku: 

a) budúci oprávnený je oprávnený: 

i. doplniť návrh zmluvy o zriadení vecného bremena výhradne v zmysle pokynov uvedených 

v návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena a v prípade potreby aktualizovať údaje 

zmluvných strán uvedené v návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, tejto zmluvy, a 

ii. doručiť budúcemu povinnému písomnú výzvu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 

bremena, ktorej prílohou bude návrh zmluvy o zriadení vecného bremena doplnený 

a prípadne aktualizovaný podľa písm. a) tohto bodu (ďalej len „výzva“); 



a 

b) budúci povinný je povinný uzavrieť s budúcim oprávneným zmluvu o zriadení vecného bremena 

najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, alebo v inej lehote písomne 

dohodnutej zmluvnými stranami, a to v znení návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorý 

tvoril prílohu výzvy v súlade s písm. a) tohto bodu. 

 

 

Článok 2 

Vyhlásenia a záväzky zmluvných strán 

 

1. Budúci povinný sa zaväzuje poskytnúť budúcemu oprávnenému pravdivé, úplné, presné a 

nezavádzajúce informácie o budúcom povinnom vo forme vyhlásení obsiahnutých v tomto článku. 

Budúci povinný ku dňu uzavretia tejto zmluvy vyhlasuje, že: 

a) je vysokou školou riadne založenou a právoplatne existujúcou podľa právneho poriadku 

Slovenskej republiky, a že má všetky nevyhnutné právomoci a kompetencie k tomu, aby uzavrel 

túto zmluvu a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce; 

b) vykonal všetky kroky, ktoré sú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky nevyhnutné pre 

schválenie podpisu tejto zmluvy, pričom budúci oprávnený si je vedomý skutočnosti, že na 

zavŕšenie transakcií touto zmluvou zamýšľaných je potrebný súhlas správnej rady budúceho 

povinného; 

c) neexistuje žiadny zmluvný záväzok budúceho povinného, ktorý by budúcemu povinnému bránil 

v uzavretí tejto zmluvy a uzavretím tejto zmluvy nedôjde k porušeniu iného zmluvného záväzku 

budúceho povinného; a 

d) nie je v konkurze v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom 

znení, nie je v úpadku ani mu nehrozí úpadok, podľa vedomostí budúceho povinného nebol 

podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo návrh na reštrukturalizáciu, súd 

nevyhlásil konkurzné konanie alebo konkurz na jeho majetok, nepovolil reštrukturalizáciu a ani 

nezamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, konkurzné konanie nebolo 

zastavené pre nedostatok majetku, súd nevydal rozhodnutie o zrušení konkurzu pre nedostatok 

majetku a neprebieha výkon súdneho alebo správneho rozhodnutia alebo iného rozhodnutia 

proti nemu alebo akejkoľvek časti jeho majetku. 

 

2. Budúci oprávnený sa zaväzuje poskytnúť budúcemu povinnému pravdivé, úplné, presné a 

nezavádzajúce informácie o budúcom oprávnenom vo forme vyhlásení obsiahnutých v tomto článku. 

Budúci oprávnený ku dňu uzavretia tejto zmluvy vyhlasuje, že: 

a) je obchodnou spoločnosťou, riadne založenou a právoplatne existujúcou podľa právneho 

poriadku Slovenskej republiky, a že má všetky nevyhnutné právomoci a kompetencie k tomu, 

aby uzavrel túto zmluvu a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce; 

b) vykonal všetky kroky, ktoré sú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky nevyhnutné pre 

schválenie podpisu zmluvy a zavŕšeniu transakcií touto zmluvou zamýšľaných; 

c) neexistuje žiadny záväzok budúceho oprávneného, ktorý by budúcemu oprávnenému bránil 

v uzavretí tejto zmluvy a uzavretím tejto zmluvy nedôjde k porušeniu iného zmluvného záväzku 

budúceho oprávneného; a 

d) nie je v konkurze v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom 

znení, nie je v úpadku ani mu nehrozí úpadok, podľa vedomostí budúceho oprávneného nebol 

podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo návrh na reštrukturalizáciu, súd 



nevyhlásil konkurzné konanie alebo konkurz na jeho majetok, nepovolil reštrukturalizáciu a ani 

nezamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, konkurzné konanie nebolo 

zastavené pre nedostatok majetku, súd nevydal rozhodnutie o zrušení konkurzu pre nedostatok 

majetku a neprebieha výkon súdneho alebo správneho rozhodnutia alebo iného rozhodnutia 

proti nemu alebo akejkoľvek časti jeho majetku. 

 

 

Článok 3 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné prejavy sa budú doručovať na adresy zmluvných strán 

uvedené v záhlaví tejto zmluvy, alebo na adresu, ktorú zmluvné strany riadne písomne oznámia 

druhej zmluvnej strane, a to doporučenou listovou zásielkou alebo kuriérom. V prípade, že zásielku 

nie je možné doručiť na takto dohodnutú adresu, na účely plnenia podľa tejto zmluvy sa považuje 

písomnosť za riadne doručenú desiaty deň po odoslaní doporučenej listovej zásielky na poslednú 

známu adresu určenú podľa tejto zmluvy. Ak si adresát známy na uvedenej adrese nevyzdvihne 

zásielku uloženú na pošte v lehote desiatich dní, považuje sa zásielka za doručenú dňom uloženia 

na pošte. V prípade odmietnutia prevzatia listovej zásielky sa táto listová zásielka považuje za 

doručenú dňom odmietnutia prevzatia zásielky. 

 

2. Ak by sa kedykoľvek v budúcnosti preukázali vyhlásenia budúceho povinného uvedené v čl. 2 ods. 

1 tejto zmluvy ako nepravdivé, je budúci oprávnený oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pričom sa 

budúci povinný zaväzuje uhradiť budúcemu oprávnenému celú škodu vzniknutú z nepravdivosti 

týchto vyhlásení vrátane všetkých oprávnených nákladov z toho plynúcich. 

 

3. Ak by sa kedykoľvek v budúcnosti preukázali vyhlásenia budúceho oprávneného uvedené v čl. 2 

ods. 2 zmluvy ako nepravdivé, je budúci povinný oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pričom sa 

budúci oprávnený zaväzuje uhradiť budúcemu povinnému škodu vzniknutú z nepravdivosti týchto 

vyhlásení vrátane všetkých oprávnených nákladov z toho plynúcich. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť podpísané 

odstupujúcou zmluvnou stranou, musí byť v ňom riadne a určito uvedený dôvod, pre ktorý sa od 

zmluvy odstupuje a odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane, inak je 

odstúpenie od zmluvy neplatné. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú okamihom doručenia druhej 

zmluvnej strane, pričom odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od počiatku (ex tunc). Zmluvné strany 

sú povinné vrátiť si bezodkladne navzájom poskytnuté plnenia. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv 

na nároky zmluvných strán domáhať sa náhrady škody, ktorá zmluvným stranám vznikla v súvislosti 

s porušením povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy alebo príslušných platných právnych 

predpisov. 

 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne 

v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 



 
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno meniť a doplňovať iba na základe písomných 

dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 
 
5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, zostávajú ostatné 

ustanovenia tejto zmluvy platné, pokiaľ z povahy tejto zmluvy alebo z jej obsahu alebo z okolností, 
za ktorých bola uzatvorená, nevyplýva, že takéto neplatné ustanovenie sa nedá oddeliť od ostatného 
obsahu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné 
ustanovenie iným, ktoré by bolo v súlade s právnymi predpismi a čo najlepšie vystihovalo účel 
pôvodného ustanovenia. 
 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy a to: 
Príloha č. 1 – Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena 
Príloha č. 2 - náčrt kanalizačnej a tepelnej prípojky 

 
7. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, jedno je určené pre budúceho povinného 

a jedno je určené pre budúceho oprávneného. 
 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, zrozumiteľne, bez skutkového 

alebo právneho omylu, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. S obsahom sa 
dôkladne oboznámili jej prečítaním, s jej znením súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 

V _________________________   V __________________________ 

 
 

budúci povinný 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
    Žilinská univerzita v Žiline 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 
rektor 

  
 

budúci oprávnený 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
G-FIN, s. r. o. 

Ing. Edita Galliková 
konateľka 

 

 

 

 


