
Cĺslo spisu:  OE/2218/2019 Ewidenčné číslo zmlwy: ZP2019007/OE

Zmluva o zriadení vecného bremena č.  2019/02
uzavretá  podľa  ustanovenia  §  151n  a nasl.  Občianskeho zákomĺka

Znnuvné stranv:

1.   Povinný z vecného bremena:
názov:
sídlo:
štatutámy orgán:
IČO:
bankové spoj enie:
čĺslo účtu / IBAN:
tel efonický kontakt :
fax:
právna foma:

Mesto Žamovica
Námestie SNP 33, 966 81  Žamovica, SR
Kamil Danko, primátor mesta
00 321117

vÚB, a.s.,
SK72 0200 0000 0000 1482 4422
045 / 683 00 1 1  (ústredňa)
045 / 6812152
samostatný samosprávny územný celok SR podl'a zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znenĺ neskoršĺch
predpisov - právnická osoba

(ďalej v texte len „Povinný z vecného bremena") na strane jednej
a

2.   Oprávnený z vecného bremena:
názov:
sĺdlo:
IČO:
štatutámy orgán:
telefonický kontakt:
e-mail:
právna foma:

AVAN ELEI.ťrRIK s.r.o.
Tepličky 72, 920 66  Tepličky, SR
44 722 389
Peter Gálik, konateľ
0917 458 377
avanelektrik@avanelektrik.sk
spoločnosť s ručenĺm obmedzenýn - právnická osoba

(ďalej  v texte len „Oprávnený z vecného bremena")  na strane druhej

po vzájomnej dohode uzatvárajú
túto

zmluvu o  zriadenĺ vecného bremena
(ďalej v texte len „Zmluva" v prislušných slovných tvaroch):

Článok 1.
Úvodné ustanovenia

1.  ::cvá#žajuzc::ánéshao v b:=:nžaie.vľcý:uč.ná:s ž'ät.mťŤä: Fn:jhnBuäl;::Sbt;síckpý?z#

je zapĺsaný v katastri nehnuteľnostĺ pre katastrálne územie Zarnovica, v liste vlastníctva
č.1788, v registri „E" parciel evidovaných na mape učeného operátu ako parcela pred
ZMVM  č.147/1   (90-147/1),  dmh  pozemku:  zastavaná  plocha  anádvorie,  o výmere
10 916 m2, ďalej v texte už len „Zat'ažený pozemok" alebo `„Zaťažená nehnuteľnosť".

2.:?iáä::,:e:š:Í:o:::Íh:oia:äťsne#z:Íl:ae:,:Íá:Bvie:Ťo:t!i:'sE:äí:Ž:sm;::e:#:r5Sa5ih:á:ZÍ;:;äc:h

„C" parciel evidovaných na katastrálnej mape ako:
-   parcela č. 2290, dmh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 125 m2
-   a parcela č. 2291, dmh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 107 m2.
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Článok 11.
Vecné bremeno

1.,Per3::.:i?k:vtäty?vzcTĽJieb#e,:j:.Vze:i:hJ;,?.]:::npa.zneaÉťž&o:ffpc:zper*uÍŔo#

::;::;]6'o29#žoisŤ#o°;]C€hot:vri?.ZSGi:detiťkg]:ič±nb°yTs.r.:.,8%°Nm#ic,k;:5oipĹffa:
nad  Hronom,  p. Miroslava  Húsková,  dňa  16.11.2018,  na  vyznačenie  vecného  bremena
dopravného napojenia cez E KN par. č. 90-147/1, a ktorý bol úradne overený Okresným
úradom  Žamovica,  katastrálnym  odborom,  dňa  28.11.2018,  pod  číslom:  Gi -467/2018,
t.j. v rozsahu 18 m2, ktoré spočíva v práve Oprávneného z vecného bremena, ako vlastníka
nehnuteľnostĺ -pozemkov Špecifikovaných v Článku 1 bod 2 tejto Zmluvy, t.j. vlastnĺka
C KN parc. č. 2290 a 2291, v k.ú. Žamovica, zriadiť -vybudovať a užĺvať na Zaťaženom
pozemku dopravné napojenie (vjazd) z miestnej komunikácie na Mierovej ul. v Žamovici,
t.j.  z  C KN  parc.  č. 2251/179  na spevnenú  odstavnú/parkovaciu  plochu,  ktorá  má  byť
zriadená   nacKN   parc.   č.2290   a2291    stým,   že   dopravné   napojenie   -vjazd
na Zaťaženom pozenh:
a)ľHu:á#pvnyebsť::.Vvmpže.pbocdhľ.adap::ÉfyTŽJ;n:::#aT%áôi;2.S#.Vpbržimé,E:::jsáye?.:

::°#s;;';ržc;::|V3t:c?.±na82E#8?2g:{;:k°Víč°Vá>aktorájeprilohoužiadostidoručenej
b)  musí ostať verejne prĺstupný,
c)  nesmie byť využívaný na parkovanie vozidiel.
Poznámka: Celková výmera pozemku E KN parc. pred ZMVM č.  147/1, v k. ú. Žamovica,  LV č. 1788, bola
zvýmery   11487 m2,   t.j.   zvýmery,   ktorá  je  uvedená  vo vyššie   uvedenom  GP `č.   36636029-173/2018,
Gi -467/2018  a v  Uz.  č. 24/2019  MsZ  znížená  na výmeru  10 916 m2 zápisom  Rozhodnutia  č.: 2462/2019
®ôvodné   Cč.4685/2018)    KR2/2019,    zodňa    08.01.2019,    ná    trvalé    uŽívanie    stavebného    objektu:
„SO 01 Parkovisko", ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.01.2019 a GP č. 47110899-201/2018, ktorý bol
úradne  overený  pod  č. Gi -401/2018  -Z  111/2019  -  Pvz  103/2019.  Rozsah vecného bremena  vyznačený
v GP č. 36636029-173/2018, ktorý bol úradne overený pod č. Gi -467/2018 tým nie je dotknutý.

2.   Právu  Oprávneného   z vecného  bremena  zodpovedá  povinnosť  Povinného  z vecného
bremena strpieť vecné bremeno popísané v bode 1 tohto článku Zmluvy.

3.   Oprávnený z vecného bremena právo zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu podl'a
bodu 1 tohto článku Zmluvy prijíma a Povinný z vecného bremena sa zaväzuje toto právo
Oprávneného z vecného bremena strpieť.

4.   Vecné    bremeno    sa    zriaďuje    akovecné    právo    spojené    svlastníckym    právom
k nehnutel'nostiam,  t.j. ako  vecné  bremeno  pôsobiace  „in  rem"    a spolu  s vlastníckym
právom  k nehnutel'nostiam  bude  prechádzať  vždy  na  právnych  nástupcov  vlastníkov
dotknutých nehnutel'no stí.

5.   Vecné bremeno sa zriaďuje bez časového obmedzenia, t.j. na dobu neurčitú.

Článok 111.
Odplata za vecné bremeno, vklad do HN a cena za vyhotovenie Zmluvy

1.   Vecné bremeno podľa Článku 11 tejto Zmluvy sa zriaďuje za jevdnorazovú odplatu, ktorá
je dohodnutá v súlade s Uznesením Mestského zastupitel'stva v Zamovici č. 24/2019 MsZ
zo dňa 20.02.2019 vo výške 200,-eur, slovom: Dvesto eur.

2.   Náklady  spojené  so zriadem'm  vecného  bremena  a vkladom  do katastra nehnuteľností  -
správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu do katastra nehnutel'ností
podl'a tejto  Zmluvy  v sume  51,-eur,  slovom:  Päťdesiatjeden  eur,  t.j. správny poplatok
podl'a zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien
a doplnkov - Sadzobníka správnych poplatkov 1. časť „Všeobecná správa", Položky č. 11
znáša Oprávnený z vecného bremena.
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Poznámka:  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  Že  Povinný  z vecného  bremena  vopred  podá
oznámenie  o   návrhu  na vklad  v elektronickej  podobe  tlačiva  podľa  ustanovenia  § 30
ods. 3  zákona  NR SR  č.162/1995  Z. z.  o katastri  nehnuteľností  a o zápise  vlastníckych
a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

3.   Cena  za  vyhotovenie+  tg.to zmluvy  je dohodnutá  v súlade   s  Prílohou  č.1   k cenníku
za pracovné úkony pri výkone  samosprávnych  činností  na Mestskom  úrade  J Žamovici,
za dočasné  uŽívanie  veci  a za služby  poskytnuté  Mestom  Žamovica  vo výške 10,-  eur,
slovom: Desať eur.

4.   Jednorazová  odplata  za  zriadenie  vecného  bremena  dohodnutá  v bode  1  tohto  článku
Zmluvy vo výške  200,- eur, slovom: Dvesto eur, náklady spQjené s vkladom do katastra
nehnuteľností   uvedené   vbode   2   tohto   článku   Zmluvy   vo výške   51,-eur,   slovom:
Pät'desiatjeden eu a cena za vyhotovenie tqjto Zmluvy dohodnutá v bode 3 tohto článku
Zmluvy vg výške 10,-eur, slovom: Desať eur, sú splatné Oprávneným z vecného bremena

ä#,ad;;gáooizmťlá:?ft,tt.J;o*ľh#:ä:foíáo=Vv=g;::m#,Vya#V:íVs:;'
účtu mAN:  SK72 0200 0000 00001482 4422,  variabilný  symbol:  201902218,  v lehote
do 15 dní odo dňa uzavretia tQjto Zmluvy.

5.   Jednorazová   odplata   za   zriadenie   vecného   bremena,   náklady   spQjené   s vkladom
do katastra nehnuteľností   a cena za vyhotovenie tg.to  Zmluvy sa považujú za uhradené
dňom pripísania platby na účet Povinného z vecného bremena.

6.   V prípade,  ak sa Oprávnený z vecného bremena dostane s úhradou jednorazovg.  odplaty
za zriadenie vecného bremena, nákladov spQjených s vkladom do katastra nehnuteľností
a/alébo  ceny  za  vyhotovenie  tejto  Zmluvy  do  omeškania,  Povinný `z vecného  bremena
máprávo   popri   plhenĺ   požadovať   od   Oprávneného   z vecného   bremena   aj   úhradu
prislušných úrokov z omeškania ®ríslušenstvo pohľadávky) v súlade s ustanovením § 51 7
ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znenĺ neskoršĺch predpisov.

Článok IV.
Platnosť a účinnosť Zmluvy

1.   Táto  Zmluva  je  platná  dňom  podpísania  obidvomi  zmluvnými  stranami  avzmysle
ustanovenia  § 47a   zákona  č. 40/1964  Zb.  Občianskeho  zákonnĺka  v znení  neskorších
predpisov    účinná   najskôr   dňom    nasledujúcim   po    dni   jej    zverQjnenia   vsúlade
s ustanovenĺm § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infomáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infórmácií) v mení neskorších
predpisov na wébovom sídle Povinného z vecného bremena.

2.   Zmluvné  strany  sú  si plne vedomé  skutočnosti,  že v súlade s ustanovením  § 133  ods. 2
0bčianskeho zákonníka, právo zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu nadobudne

v##=ĽvuľnáhoriEemrivž:pya#ho.mmdĹT=#äe#eán.oĹ#z=ií#
katastrálneho    odboru    ojeho    povolení    podľa    ustanovenia    §28    Zákona    NRSR
č.162/1995Z.z.    o   katastri   nehnuteľností    ao    zápise   vlastníckych   a   iných   práv
k nehnuteľnostiam acatastrálny zákon) v znení  neskorších predpisov.

3.   Ná\ri na vklad do katastra nehnuteľností podľa tejto Zmluvy vypracuje a aj podá Povimý
z vecného  bremena,   a to  bez  zbytočného  odkladu  (najneskôr  do 15 pracovných  dní)
po úhrade  dohodnutg.  jednorazovti  odplaty  za  zriadenie  vecného  bremena,  nákladov

ääÉýc#s,vgT.ad#uovy?t#.::##ťĹOJstiiť|yadmdťk:tť#entäiou#i:XĽS:#:
aj písomné  potvrdenie  Povinného  z vecného  bremena,  t.j. povimQj  osoby  o zverQjnení
tg.to    Zmluvy    vzmysle    prĺslušných    ustanovenĺ    zákona    NR SR    č. 211/2000Z. z.
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Číslo spisu:  OE/2218/2019 Evidenčné číslo zmlwy: ZP2019007/OE

o slobodnom  prístupe  k infomáciám  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (zákon
o slobode infomácií) v znení neskoršĺch predpisov.

4.   Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  súhlasia  s návrhom  na  vklad  do  katastra  nehnuteľnostĺ
podľa tejto Zmluvy.

5.   Oprávnený   z vecného   bremena   sa zaväzuje,   že   bezodkladne   po požiadani'   poskytne
Povimému z vecného bremena ákúkoľvek súčimost' potrebnú na vklad vecného bremena
do katastra nehnuteľností podľa tejto Zmluvy.

Článok v.
Záverečné ustanovenia

1.   Táto  Zmluva je  uzavretá  na  základe  Uznesenia  Mestského  zastupiteľstva  v žamovici
č. 24/2019 MsZ zo dňa 20.02.2019.

2.   Oprávnený  z vecného  bremena  čestne  vyhlasuje,  že  ku  dňu  uzavretia  tejto  Zmluvy
má vysporiadané  všetky  záväzky  voči  Mestu  Žamovica.  Pod  pojmom  „vysporiadané
všetky záväžky" sa rozumie, že nemá voči Mestu Žamovica záväzky, ktoré sú po lehote
splatnosti.    Zároveň    vyhlasuje,    že si   je    plne    vedomý    následkov    vyplývajúcich
z nepravdivého  čestného  vyhlásenia  v zmysle  § 39  zákona  č. 71/1967 Zb.  o správnom
konaní   vznenĺ   zmien   adoplnkov   a   §   21    ods.1   písm.f.   zákona   č.372/1990Zb.
o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

3.   Povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy:
a)  podľa § 517 ods.1  0bčianskeho zákomíka, t.j.  ák sa Oprávnený z vecného bremena

dostane  s úhradou  dohodnutej jednorazovej  odplaty za  zriadenie  vecného  bremena,
nákladov spojených s vkladom do katastra nehnutel'nostĺ a ceny za vyhotovenie tejto
Zmluvy do omeškania a neuhradí  ich ani v dostatočne primeranej  lehote poskytnutej
mu Povinným z vecného bremena na úhradu;

b)  v prípade zistenia nepravdivého čestného vyhlásenia Oprávneného z vecného bremena
uvedeného v bode 2 tohto článku Zmluvy.

4.   Všetky ustanovenia tejto Zmluvy je potrebné vykladať tak, aby nimi sledované ciele boli
a ostali  v čo  najvyššej  miere účimé.  V prípade,  ak sa nejaké ustanovenie tejto  Zmluvy
stane neplatným  alebo  nevykonatel'ným,  tento  fá]st  nemá vplyv na zvyšné  ustanovenia
Zmluvy.  Zmluvné  strany vyhlasujú,  že sa budú v dobrej  viere usilovať  o to,  aby úplne
alebo  čiastočne  neplatné  ustmovenie  nahradili  platným,  ktoré  by  sa  svojim  obsahom
najviac približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade
s ich spoločným úmyslom, ktorý je vyjadrený v tejto Zmluve.

5.   Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje  inak, platia pre zmluvný vzťah príslušné ustanovenia
Občianskeho  zákonníka  a  ostaných  právnych  predpisov  platných  na  územĺ  Slovenskej
rq,ubliky.

6.   Prípadné spomé otázky vyplývajúce z tejto Zmluvy sa budú prednostne riešiť vzájomným
rokovanĺm zmluvných strán.

7.   Akúkoľvek   zmenu   alebo   doplnok  ktejto   Zmluve   možno   dohodnúť   iba  pĺsomným
dodatkom po vzáj omnej dohode zmluvných strán.

8.   Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, Že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy v plnom
znení.

9.   Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  Zmluvu  si  prečítali,  jej   obsahu  porozumeli,  Zmluvu
uzatvárajú   dobrovoľne,   ich   zmluvná   vol'nosť   nie   je   ničím   obmedzená,   ich   vôl'a
je slobodná a vážna, a na 2mák súhlasu túto Zmluw vlastnoručne podpĺsali.
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10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

(1) Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žamovici č. 24/2019 MsZ zo dňa   20.02.2019,
(2) Geometrický plánu č. 36636029-173/2018, ktorý vyhotovili Geodetické služby, s.r.o.,

SNP    71,     96501   Žiar    nad    Hronom,    p.Miroslava    Húsková,    dňal6.11.2018,

:akz:,ZP3ä:nj:aáe:n.évheore:;%Lneas.dgr:=Í:iža=J.ev:l.aa,Cf:t:stiFnáaróčbogr::íZ/ň`á
28.11.2018, pod číslom: Gi -467/2018 -originál alebo farebná fotokópia.

11. Táto   Zmluva  je  vyhotovená   v šiestich   vyhotoveniach   a každé   vyhotovenie   Zmluvy
má platnosť originálu, z tohto dve vyhotovenia Zmluvy, budú prilohou náwhu na vklad
vecného   bremena   do   katastra   nehnuteľnostĺ,   dve   vyhotovenia   Zmluvy   sú učené
pre Povinného z vecného bremena a dve vyhotovenia Zmluvy sú určené pre Oprávneného
z vecného bremena.

Povinný z vecného bremena:

V Žamovici, dňa:
1  9.   03.   Z019

V_   -VV

Mesto Žamovica,
v zastúpení Kamil Danko,

primátor mesta

Oprávnený z vecného bremena:

ťARN0We/ 9ďÄffH...#.ý..'.f.::.fp.4.

ť`:o;:š;€-:{;,T€p:,#.I.„

AVAN
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MESTO ŽARNOVICA, Mestský úrad, Nám. SNP 33, 966 81  Žarnovica

V Žamovici,18.03.2019

Vec
Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 20.02.2019

Uznesenie č. 24/2019 MsZ

Mestské zastupitel'stvo

schval'uje

zriadiť  na  pozemok  vo  vlastníctve  Mesta  Žamovica,  ktorý  je  zapísaný  v katastri  nehnuteľností
pre katastrálné  územie  Žamovica,  v liste  vlastníctva  č.  1788,  v registri  „E"  parciel  evidovaných
na mape určeného operátu ako parc. pred ZMVM č.  147/1, t.j. 90-147/1, dmh pozemku:  zastavaná
plocha  a nádvorie,  o výmere  11487  m2  ®odľa  registra  „C"  parciel  evidovaných  na  katastrálnej
mape  na  parc.  č.  2251/178,  ku  ktorej  list  vlastnĺctva  nie je  založený)  vecné  bremeno  a uzavrieť

EiuKWTfiKzris::.eoťs:e:í#:::Ť::Tče:;7V2?;o2SoP:C6hTž#i:t#'SŔj,.|č3:o4S4P#25i:':čkostiv|ásváNa
susedných nehnuteľností C KN parciel č. 2290 a 2291, v katastrálnom území Žamovica.

|73/20|Y:cnhé.bjemj::,3#:%ä:á:téi.vkčozss,fž:yťyzs?r:á:,nosmNžg%?egi;koo|mzi`afen:i36Í:.6no.2í:

:ézMÉi:roŔav,afflFť.s;8ťíá,7Ťaak6ó`j.38:8áináevžFe:::;ieoáeecsĽe;h:úbrraedmoemnažf:P.rvaira:hkoaúnsaááu:g
odborom, dňa 28.11.2018, pod číslom:  G1-467/2018, t.j. v rozsahu  18 m2  a bude spočívať v práve

=aí:eť:veTuťbvuž:ľ*cia_užéväapadr:?rgv2nž?:'|;;P:U;es::vÍ=#.ud)s,zvnm#:u;v::|#;á:i:
ktorá má byť  zriadená na parcelách  č.  C  KN  parc.  č. 2290  a 2291,  cez pozemok E  KN parcela
č. 90-147/1  s tým,  že  dopravné  napojenie  -  vjazd  na  pozemku  vo  vlastníctve  mesta  musí  byť

ite:är!:.#::;ás::!!;kšpr:á:,3ef.i:íe.J;sh3d:0%::i;cplia.ť?::ba:?'oJné;reĹy,soug:j:Žaaäir:a:C::ovV:ýlňáahp2:E;essž.f:
a za podmienky,  že  vjazd  vybudovaný  na  pozemku  vo  vlastníctve  Mesta  Žamovica  musí  ostať
verejne prĺstupný a nesmie byť využívaný na parkovanie vozidiel.

Jednorazová  odplata  za  zriadenie  vecného  bremena  -  dopravného  napojenia  (vjazdu)
zriadeného na pozemku vo vlastníctve mesta sa stanovuje v súlade s Uznesením č.  170/2018 MsZ
zo dňa 12.09.2018 vo výške 200,-eur.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú ako vecné právo pôsobiace „in rem", t.j. ako
vecné  právo   spojené   s vlastníctvom   nehnuteľností   a spolu   s vlastníctvom   nehnutel'ností   bude
prechádzať na nadobúdateľov.

Všetkých poslancov:  13
Prítomých poslancov: 1 1
Za:  1 1

Proti: 0
Zdržali sa:  0

V   V  vv  -vl

Kamil Danko
primátor mesta



eticlý plán je podkladom na právne úkony, keď údaje dotcmjšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastna nehnuteľností.

Geodetické s]užby, s.ľ.o.
SNP 71, 965 01   Žiar nad Hronom

tel./fax.: 045/672 4198
lčo: 36636029

email : geodetsl@geodetsl.sk
ww.geodetsl.sk

Banskobystrický Žarnovica Ž@rnovica

Žthie             Žaľnovica f,íä:    36636o29.i73#oi8
Mapový       Nová Baňao~7/12
líst č.

GE0METHCKÝ PLÁN      "?zolirčí#i:.c::aé;T3oj:b:r;e,Tem

Vyhotovil Autorizačne overil uradne overil   .?Ei,gť  ft|ĺjnĺ!`a  Ž.\'..t\'0\  A
Meno:

16.11.2018
Meno:

Miroslava Húsková 16.11.2018
Meno:
Ing. Beata Mešťanová

DŤ?:"      ľL    2®18

!ovéhrariceboHvprírodeoznačené
dľev.kol]hj

äznampodrobnéhomerania(meračsiý náčrt) č.

dnice bodov označených čĺslami a ostatné meračské
aje sú uložené vo všeobecnej dokumentácií

Náležitosťami a redpisom Úradne ovemé podľa
Z.z.ogeodézĺ,iťa

9 zákona NR SR č.215/1995

Sp,t)pĹA"E,tiS
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