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ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 
 

uzavretá podľa ustanovení § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

 

V Turčeku, dňa 11.08.2021 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Povinný z vecného bremena v 1. rade: 

 

Titul, meno, priezvisko (aj rodné): Jakub Giertli, rodený  

Trvale bytom :       

Dátum narodenia:     

Rodné číslo:     

Štátna príslušnosť:   SR 

Spoluvlastnícky podiel:   1/4 

 

Povinný z vecného bremena v 2. rade: 

 

Titul, meno, priezvisko (aj rodné): Peter Kuciaň, rodený  

Trvale bytom :       

Dátum narodenia:     

Rodné číslo:     

Št. príslušnosť:    SR 

Spoluvlastnícky podiel:   1/4 

 

Povinní z vecného bremena v 3. rade: 

 

Titul, meno, priezvisko (aj rodné): Ing. Katarína Giertlová Žiačková, rodená  

Trvale bytom :       

Dátum narodenia:     

Rodné číslo:     

Št. príslušnosť:    SR 

 

a manžel 

 

Titul, meno, priezvisko (aj rodné): Daniel Giertli, rodený  

Trvale bytom :       

Dátum narodenia:     

Rodné číslo:     

Št. príslušnosť:    SR 

 

Spoluvlastnícky podiel:   1/4 (BSM) 

 

Povinný z vecného bremena v 4. rade: 

 

Titul, meno, priezvisko (aj rodné): Jaroslav Frno, rodený  

Trvale bytom :       

Dátum narodenia:     

Rodné číslo:     

Št. príslušnosť:    SR 

Spoluvlastnícky podiel:   1/4 

 

(ďalej spolu aj ako „povinní z vecného bremena“ ) 
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a 

 

Oprávnený z vecného bremena: 

 

Názov:     Obec Turček 

Sídlo:     Turček 363, 038 48 Turček 

IČO:     00 317 012 

DIČ:     2020597953 

Zastúpenie:    Ján Teltsch, starosta obce 

 

(ďalej ako „oprávnený z vecného bremena“) 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Povinní z vecného bremena v 1. rade, 2. rade, 3. rade a 4. rade sú podielovými spoluvlastníkmi 

nehnuteľnosti, každý vo veľkosti 1/4 k celku, nachádzajúcej sa v okrese Turčianske Teplice, obec 

TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, zapísanej na liste vlastníctva č. 522, vedenom 

Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, a to: 

 

 pozemok - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 54/4, o výmere 

345 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 

(ďalej ako „zaťažená nehnuteľnosť“). 

 

1.2 Oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom (1/1) nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v 

okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, zapísanej na liste 

vlastníctva č. 323, vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, a to: 

 

 pozemok - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 54/2, o výmere 

3225 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 

(ďalej ako „oprávnená nehnuteľnosť“) 

 

1.3 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s nadobudnutím 

práva zodpovedajúceho vecnému bremenu (ďalej ako „vecné bremeno“) k zaťaženej nehnuteľnosti 

špecifikovanej v odseku 1.1 tohto článku zmluvy, povinnými z vecného bremena v prospech 

oprávneného z vecného bremena, ako vlastníka, a všetkých budúcich vlastníkov oprávnenej 

nehnuteľnosti, v rozsahu a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. 

 

1.4 Povinní z vecného bremena v 1. rade, 2. rade, 3. rade a 4. rade zriaďujú k zaťaženej nehnuteľnosti 

vecné bremeno na priznanie práva uloženia kanalizačnej prípojky, plynovej prípojky a vodovodnej 

prípojky a práva trvalého prístupu za účelom opravy a údržby na pozemok C-KN p.č. 54/4, v 

prospech oprávneného z vecného bremena, ako vlastníka, a všetkých budúcich vlastníkov pozemku 

C-KN p.č. 54/2, vo vyznačenom rozsahu podľa geometrického plánu č. 63/2019 zo dňa 14.01.2020, 

vyhotoviteľ: Ing. Ľubomír Hanko - GEOREALITY, Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice, 

IČO: 33235520, vyhotoveného Bc. Dušanom Bútorom, autorizačne overeného Ing. Ľubomírom 

Hankom dňa 14.01.2020, úradne overeného Ing. Lenkou Marčekovou za Okresný úrad Turčianske 

Teplice, katastrálny odbor dňa 23.01.2020, číslo G1-7/2020. 
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1.5 Predmetné vecné bremeno k zaťaženej nehnuteľnosti sa zriaďuje „in rem“, t.j. vecné bremeno je 

spojené s vlastníctvom oprávnenej nehnuteľnosti, a teda patrí každodobému vlastníkovi oprávnenej 

nehnuteľnosti. 

 

1.6 Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia, v prospech oprávneného 

z vecného bremena, ako vlastníka, a všetkých budúcich vlastníkov oprávnenej nehnuteľnosti. 

 

1.7 Oprávnený z vecného bremena prijíma vecné bremeno a povinní z vecného bremena sa zaväzujú 

právo oprávneného z vecného bremena strpieť a umožniť mu užívanie zaťaženej nehnuteľnosti, v 

rozsahu podľa tejto zmluvy. 

 

Článok 2 

Odplata za zriadenie vecného bremena 

 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 

 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad tejto zmluvy do katastra nehnuteľností podá oprávnený 

z vecného bremena, pričom všetky náklady spojené s nadobudnutím vecného bremena vkladom do 

katastra nehnuteľností uhradia povinní z vecného bremena.  

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

3.2 Vecnoprávne účinky vecného bremena nastanú dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného 

okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. 

 

3.3 Táto zmluva sa zverejňuje na webovom sídle Obce Turček, v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 

znení neskorších predpisov. 

 

3.4 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú spôsobilí vlastnými právnymi úkonmi 

nadobúdať práva a povinnosti v plnom rozsahu.  

 

3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú viazané svojimi zmluvným prejavmi až do rozhodnutia príslušného 

okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vecného bremena do katastra 

nehnuteľností. 

 

3.6 Táto zmluva sa vyhotovuje v 8 rovnopisoch, z toho každý z účastníkov tejto zmluvy obdrží po 1 

rovnopise a 2 rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Turčianske Teplice, katastrálny odbor. 

 

3.7 Zmluvné strany prehlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy boli dojednané slobodne, vážne, 

zrozumiteľne a určite, s obsahom zmluvy v plnom rozsahu súhlasia, je pre nich vzájomne výhodná, 

meniť alebo dopĺňať zmluvu je možné len so súhlasom všetkých účastníkov zmluvy písomným 

dodatkom k nej. 
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Podpis povinného z vecného bremena v 1. rade:  Podpis oprávneného z vecného bremena: 

 

 

 

 

 

..................................................    .................................................. 

Jakub Giertli      Ján Teltsch, starosta obce 

 

 

 

Podpis povinného z vecného bremena v 2. rade:  

 

 

 

 

 

.................................................. 

Peter Kuciaň 

 

 

 

Podpisy povinných z vecného bremena v 3. rade: 

 

 

 

 

 

..................................................  

Ing. Katarína Giertlová Žiačková  

 

 

a manžel 

 

 

 

 

.................................................. 

Daniel Giertli 

 

 

Podpis povinného z vecného bremena v 4. rade: 

 

 

 

 

..................................................  

Jaroslav Frno  

 


