
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 

uzatvorená podľa § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

spísaná v Advokátskej kancelárii JUDr. Ivany Starzykovej v Šuranoch, dňa 

5.12.2012 medzi: 

 

 

 

 

 

Oprávnený z vecného bremena:  OC Komjatice s.r.o. 
     so sídlom Dolná 120, 941 06 Komjatice 

     IČO: 46 701 541 

     Zast. konateľom Ing. Andrejom Bartom 

     Zápis v OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 31752/N 

 

  

 

 

Povinný z vecného bremena : Obec Komjatice 

     Nádražná 97, 941 06 Komjatice 

     IČO: 00 308 994 

     Zast. starostom obce: Peter Hlavatý 

     

 

 

 

 

Čl. I.  

 

1.3. Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom v spoluvlastníckom podiely 1/1 

k celku nehnuteľnosti, vedenej u Správy katastra Nové Zámky, na LV. Č. 1, pre kat. 

úz. Komjatice, obec Komjatice ako parc. reg. „CKN“ č. 806/1, druh pozemku – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 105817 m2.  

 

1.2. Oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom v spoluvlastníckom podiely 

1/1 k celku nehnuteľnosti, vedenej u Správy katastra Nové Zámky, na LV. Č. 2604, 

pre kat. úz. Komjatice, obec Komjatice ako parc. reg. „CKN“ č. 811/4, druh pozemku 

– zastavané plochy a nádvoria o výmere 1710 m2.  

 

1.3. Povinný z vecného bremena na 10. verejnom rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 

15.11.2012 prijal uznesenie č. 137/15112012, ktorým schválil žiadosť oprávneného 

z vecného bremena na zriadenie vecného bremena práva prechodu autom a peši cez 

pozemok parc. č. 806/1, vstup z Hradskej ulice, vo vyznačenom rozsahu, zameranom 

na geometrickom pláne č. 75/2012, vyhotovenom a autorizačne overenom geodetom 

Ing. Petrom Moravčíkom, úradne overeným Správou katastra Nové Zámky, dňa 

30.08.2012 pod č. 862/12, v prospech vlastníka nehnuteľnosti parc. č. 811/4. 

Z uvedeného geometrického plánu vyplýva zriadenie vecného bremena v šírke 7 m 

a dĺžke 1,35 m až 1,5 m.  



 

  

Čl. II. 

 

 

2.1. Povinný z vecného bremena ako vlastník parc. reg. „CKN“ č. 806/1 zriaďuje   

v prospech vlastníka parc. reg. „CKN“ č. 811/4 – oprávneného z vecného bremena 

vecné bremeno práva prechodu autom a peši cez pozemok, parc. reg. „CKN“ č. 806/1 

vo vyznačenom rozsahu podľa geometrického plánu Ing. Petra Moravčíka, 

autorizovaného geodeta a kartografa, č. plánu 75/2012 zo dňa 24.8.2012, úradne 

overeného Správou katastra Nové Zámky 30.8.2012 pod č. 862/12. 

  

2.2. Oprávnený z vecného bremena uvedené vecné bremeno, ktorému zodpovedá právo 

prechodu autom a peši cez pozemok, parc. reg. “CKN“ č. 806/1 vo vyznačenom 

rozsahu prijíma a povinný z vecného bremena ako výlučný vlastník predmetnej 

nehnuteľnosti sa zaväzuje toto jeho právo strpieť. 

 

2.3. Uvedené vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 

 

 

 

Čl. III.   

 

3.1.    Zmluvné strany sa dohodli na tom, že náklady za spísanie tejto zmluvy vrátane návrhu 

na vklad do KN a náklady za správny poplatok za katastrálne konanie znáša oprávnený 

z vecného bremena. 

 

3.2. Zmluvné strany zároveň splnomocňujú JUDr. Ivanu Starzykovú, advokátku so sídlom  

advokátskej kancelárie v Šuranoch, na ul. M. R. Štefánika 14 ku všetkým úkonom, 

súvisiacim s touto zmluvou a návrhom na vklad vecného bremena na základe tejto 

zmluvy do KN u Správy katastra Nové Zámky vrátane doručovania rozhodnutí 

a písomností, ako aj k prípadným zmenám alebo dodatkom zmluvy o zriadení vecného 

bremena alebo návrhu na vklad. 

 

3.3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej, slobodnej 

a vážnej vôle, sú plne spôsobilí na právne úkony a ich zmluvná voľnosť nebola ničím 

a nikým obmedzená. Zmluvu si prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú 

svojimi  vlastnoručnými podpismi. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po jednom 

pre každú zmluvnú stranu, dve vyhotovenia pre Správu katastra Nové Zámky. 

Neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy je Uznesenie obecného zastupiteľstva obce 

Komjatice č. 137/15112012 zo dňa 15.11.2012 a geometrický plán č. 75/2012,  

citované v bode 1.3. tejto zmluvy. 

 

 

  

V Komjaticiach, dňa 05.12.2012 

 

 

 

Overené podpisy účastníkov: 



 

 

 

        PODPÍSANÉ 

Oprávnený z vecného bremena    ........................................ 

OC Komjatice s.r.o. 

Zast. konateľom Ing. Andrej Barta 

 

 

        PODPÍSANÉ 

Povinný z vecného bremena     ........................................ 

Obec Komjatice 

Zast. starostom obce Peter Hlavatý 

 

 

 

        PODPÍSANÉ 

Splnomocnenie prijímam    ....................................... 

       JUDr. Ivana Starzyková 

 


