
zm|ava o zriadení vecného bremena

uzavrďápodťa ustanovenia § 151n a nasl. zákonač.4011964 Zb. obéíansky zákonník v znení

neskorších predpisov (ďalej len,,Občiansky zákonník")

Povinný: Obec Gáň
tČo: oososg++

so sídlom Gář12],925 3l GářI

štatutámy orgán: Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce

(ďalej len,,Povinný z vecného bremena")

a

Oprávnený: Pannon Food Slovakia s,r,o,

tČo: :s 881 658

so sídlom Esterházyovcov 32l3I92,924 01 Galanta

(ďalej len,,Oprávnený zvecného bremena")

sa dohodli nauzawetítejto zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len,,Zmluva,o)

v nasledovnom znení:

čHnot I.
úvodné ustanovenia

1) Povinný z vecného bremena je výluěným vlastníkom v podiele Il1 z celku

nasledujúcich nehnuteťností nachádzajilcich sa v obci Gáň, kat. '6zemíe Gáň, vedených

v katastri nehnuteťností Okresného úradu Galanta, odbor katastrálnY na LV Č, 533

_ pozemla,t registra ,,C", č, 51/l, druh pozemku: orná póda o výmere ] 893 m2,

_ pozemku registra ,,C", č. 5 j/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nódvoria

o výmere 639 m2,

_ pozemku registra ,,C", č. 53/22, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

o výmere ]07 m2,

2) oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom v podiele 1l1 z celku

nasledujúcej nehnuteťnosti nachádzajicej sa v obci Gáň, kat. Územie Gáň, vedených

v katastri nehnuteťností Okresného úradu Galanta, odbor katastrálnY na LV Č,679

- stavby, so súpis. Č. 2g2, druh stavby: Veťkopredajňa potravín - prístavba, postavenej

na parcele registra ,,C" č. 32/20,

(ďalej len,,Nehnutelonost' vo vlastníctve Oprávneného z vecného bremenao')



čHnok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zňadenie vecného bremena v prospech každodobého

vlastníka nehnuteťnosti, vlastníkom ktorej je v súčasnosti Oprávnený z vecného

bremena, spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí (dažďovákanalízácía), ato
v rozsahu vyznačenom na geometrickom pláne špecifikovanom v bode II. ods. 2 tejto

Zmllvy vnasledovnom znení: ,,Právo zvecného bremena, spočívajúce v práve

uloženia inžiniersltych sietí (dažďovó kanalizácia) v prospech každodobého vlastníka

stavby so súpis. č. 292 postavenej na pozemku C KN 32/20, rozsah ktorých je
vyznačený na geometrickom pláne č. 1-9/2016 vypracovanom spoločnosťou GEODET

-JS s,r,o. zo dňa 23,09.20]6," (ďalej len,,Vecné bremeno"), u to všetko za
podmienok stanovených v tejto Zmluvo

Rozsah Vecného bremena je vyznaěený na geometrickom pláne čislo I-9l2016, ktorý
je vypracovaný spoločnosťou GEODET _ JS s.r.o. dřra 23.09.2016 a overený

Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor dňa 03.10.2016 pod číslom 113412016

Geometrický pltn uvedený v predchádzajúcej vete je neoddeliteťnou súčasťou tejto

Zm|uvy.

3) Oprávnený z vecného bremena podpisom tejto Zmluvy vyhlasuj e, že súhlasí

ziadenim Vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom, ktory

uvedený v ods. 2 tohto článku Zmluvy.

Povinný z vecného bremena sa zavázt4e trpieť právo Oprávneného z vecného bremena

a umožniť využívanie Vecného bremena aj osobám, ktoré z vóle Oprávneného z

vecného bremena a s jeho súhlasom uživqú Nehnuteťnosť vo vlastníctve

Oprávneného z vecného bremena.

Zmluvté strany sa výslovne dohodli, že práva a povinnosti z Vecného bremena

dohodnutého touto Zmluvou a spojené s vlastníctvom Nehnuteťnosti vo vlastníctve

Oprávneného z vecného bremena, ktorá je uvedená v tejto Zmllve, v pdpade prevodu

alebo prechodu vlastníctva Nehnuteťnosti vo vlastníctve Oprávneného z vecného

bremena prechádzajú s vlastníctvom na ich nadobúdateťa.

čbnok III.
Odplata

1) Zmlvvné strany sa výslovne dohodli, že Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne a na

dobu neurčitú.

1)

2)

so
je

4)

5)



čtánokIV.
Ostatné dojednania

Zmluvné strany beru na vedomie, že Vecné bremeno vznikne a Oprávnený z vecného

bremena nadobudne právo zodpovedajúce Vecnému bremenu až vkladom do katastra

nehnuteťností.

Návrh na vklad Vecného bremena do katastra nehnuteťností podáva OPrávnený z

vecného bremena.

Zmlvvné strany sa dohodli, že všetky poplatky spojené s vkladom Vecného bremena

do katastra nehnuteťností uhradí oprávnený z vecného bremena.

čHnok v.
záverečné ustanovenia

1) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Táto Zm|wa nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v zmysle

zákona č. 2II]2O00 Z.z. o slobodnom pdstupe k informáciám ao zmene a doPlnení

niektorych zákonov (zákono slobode informácií).

2) Túto Zmluvu je možné meniť len na zák\ade súhlasu obidvoch zmluvných strán, a to

vo forme písomných dodatkov k tejto Zmluve podpísaných obidvoma zmluvnými

stranami.

3) Táto Zmblva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnoPis je urČený

pre povinného z vecného bremena ajeden rovnopis pre Oprávneného z vecného

bremena a dva rovnopisy sú určené pre Okresný irad Galanta, katastrálnY odbor.

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vóle,

Zmluva nebola vzavretá v tiesni za níryadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si

prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak sú bez akýchko]]vek qitrrad

podpisujú.

V Galante, dňa ................
Obec Gáň

Mgr. Denisa Iv
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V Galante, día . :,! !:!. /l.: /!/ó


