Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
uzavretá podl'a ustanovenia
'...
~';J

§ 50 v spojení s ustanovením

§ 151 na nasl. Občianskeho

zákonníka

Povinný z vecného bremena:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
(ďalej len "povinný"

Mesto Detva
962 12 Detva, J. G. Tajovského 7
Ing. J ánom Šufl iarsk ým, pri mátorom mesta
00319805
nie je platcorn DPH
VÚB, a.s.
19724412/0200
z vecného brernena v príslušnom tvare)

a
Investor:
Obchodné menu:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaná v obchodnom
Bankové spojenie:
Č. účtu:
(ďalej len "investor" v

RC &T Detva, s.r.o.
962 12 Detva, Záhradná 857/3
Mgr. J aroslavom Strakorn, konatel'om spoločnosti
36620505
nie je platcorn DPH
registri OS Banská Bystrica, odd. Sro, vI. Č. 8624/S
UNICREDIT BANK SLOVAKIA, a.s.
662308600411111
príslušnom tvare)

Uzavierajú nasledujúcu zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osobyoprávneného z vecného bremena, ktorým je:
Obchodné menu:
SPP - distribúcia, a.s.
Sídlo:
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zastúpený:
Ina.Milan Mindek.riaditel' sekcie orevádzkv siete a riadenia aktív
IČO:
35910739
IČ DPH:
SK2021931109
Zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sa, vI. Č. 348 I/B
Bankové spojenie:
VÚB, a.s., Bratislava
Č. účtu:
I 119353/0200
(ďalej len "oprávnený z vecného brernena" v príslušnom tvare)

Článok I.
Povinný z vecného brernena je vlastníkom nehnutel'nosti - pozemku:
- KN-C parc. Č. 5172/3 o výmere 2209 m'', druh pozemku: ostatná plocha
- KN-C parc. Č. 6417/3 o výmere 4373 1112, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
zapísanej v jeho prospech na LV Č. 4137 vedenorn Správou katastra Detva pre katastrálne
Detva.

úzernie

Článok Il.
1. Povinný z vecného bremena a investor sa dohodli, že touto zmluvou zriaďujú v prospech tretej
osoby - oprávneného z vecného brernena. vecné bremeno.
2. Vecným brernenom budú zaťažené nehnutel'nosti špecifikované v čI. I tejto zrnluvy.

bremeno spocrva v povinnosti povinného strpieť na nehnutel'nosti
špecifikovanej
v článku I tejto zmluvy:
•
umiestcnie a prevádzku plynovodu
•
vstup osob a vjazd vozidiel z dóvodu údržby, opráv a rekonštrukcie
plynovodu
4. Vecné brerneno spočívajúce
v povinnosti
vlastníka
nehnutel'nostipovinného
z vecného
bremena strpieť umiestnenie
a prevádzku
plynovodu
sa vzťahuje na časť nehnutel'nosti
špecifikovanej
v čI. I tejto zmluvy v rozsahu vyznačenorn na Geornetrickorn
pláne č.
34320334 - 75/20 I O, ktorý dňa 23.9.20 IO vyhotovil Ing . Jozef Straka a který dňa 5.10.20 IO
pod Č. 345/2010 úradne overila Ing. Anna Galiová.
5. Oprávneným
z vecného bremena je spoločnosť SPP - distribúcia,
a.s., která vecné brerneno
prijíma.
Povinný
z vecného
brernena
sa zavazuje
strpieť výkon práva oprávneného
zodpovedajúceho
vecnému bremenu tj. urniestnenie a prevádzku plynovodu,
vstup osob
a vjazd vozidiel z dóvodu údržby, opráv a rekonštrukcie plynovodu.
6. Vecné brerneno sa zriaďuje bezodplatne na dobu neurčitú.
3.

Vecné

Článok III.
I.
2.

Vecné bremeno, ktoré je predrnetorn tejto zrnluvy vzniká právoplatným
rozhodnutím
Správy
katastra Detva o povolení jeho vkladu do katastra nehnutel'ností.
Investor sa zavazuje podať návrh na vklad vecného brernena do katastra nehnutel'nosti na
príslušnú správu katastra na svoje náklady bez zbytečného odkladu po prejavení písomného
súhlasu tretej osoby - oprávneného z vecného bremena, s touto zrnluvou.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia

I.

2.
3.

4.

Táto zmluva je vyhotovena v piatych rovnopisoch,
z kterých po zápise vecného brernena do
katastra nehnutel'ností, jeden obdrží oprávnený z vecného bremena, jeden povinný z vecného
brernena, jeden investor a dve sú určené pre Správu katastra.
Táto zmluva nadobúda
platnosť a účinnost'
dňorn jej podpisu oprávnenými
zástupcami
zrnluvných
strán. Tretiu osobu zmluva zavazuje až po tom, ČO s jej obsahem prejaví súhlas.
V prípade, ak sa niektoré ustanovenia zmluvy, či už vzhl'adorn k platnému právnernu poriadku
alebo vzh i'adom k jeho zmenárn stanú neplatnýrni, neplatné časti sa nahradia príslušnými
ustanoveniami
všeobecne závazného právneho predpisu.
Zmluva
bola účastníkmi
prečítaná,
vzájomne
vysvetlená,
zmluvné
strany jej obsahu
porozumeli a keďže vyjadruje ich slobodnú a vážnu voru, prejavenú určitým a zrozumitel'nýrn
spósoborn na znak súhlasu sjej obsahem pripájajú vlastnoručné
podpisy a prehlasujú.
že ju
neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

,/

