
Zmluva o zriadení vecného bremena
uzavretá nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku z jednej strany medzi:
oprávneným z vecného bremena:
Róbert Tábi, r. Tábi, ; 1 ; _ ••

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, štátny občan SR

z druhej strany medzi:

povinným z vecného bremena:
OBEC NITRIANSKE HRNČiAROVCE, Jelenecká 74/154,95101 Nitrianske Hrnčiarovce,

Slovenská republika, IČO: 00611182
zast. starostkou: PhDr. Katarína Nagyová

za týchto podmienok:

l.
1.1. Povinný 1/ z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti zapísanej v reg. E/KN v LV Č.
3452 pre kat.úz. Nitrianske Hrnčiarovce ako parc.č. 817/100 - ostatná plocha o výmere 657 m2, v celosti.
1.2. Oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti zapísanej v reg. C/KN v LV Č.
1979 pre kat.úz. Nitrianske Hrnčiarovce ako parc.č. 1022/4 - ostatná plocha o výmere 833 m2, v celosti.

II.
11.1. Oprávnený a povinný z vecného bremena sa touto zmluvou dohodli na bezodplatnom zriadení
vecného bremena - práva uloženia kanalizácie v celom rozsahu parc.č. 817/100 - ostatná plocha
o výmere 657 m2, zapísanej v reg. E/KN, v LV Č. 3452 pre kat.úz. Nitrianske Hrnčiarovce v prospech
vlastníka parc. Č. 1022/4 - ostatná plocha o výmere 833 m2, zapísanej v reg. C/KN, v LV Č. 1979
pre kat.úz. Nitrianske Hrnčiarovce
11.2. Oprávnený zriadené vecné bremeno prijíma a povinný sa zaväzuje takto zriadené vecné bremeno
strpieť.

III.
111.1. Účastníei zmluvy berú na vedomie, že táto nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o povolení vkladu tejto zmluvy do katastra nehnutel'ností, a že svojimi zmluvnými prejavmi
sú viazaní. Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
111.2. Každá zmluvná strana prehlasuje, že dáva druhej zmluvnej strane, ako aj osobe, ktorá túto zmluvu
vypracovala, v zmysle Zákona Č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním jej
osobných údajov v tejto zmluve na účel vyhotovenia tejto zmluvy, jej evidovania, na účel jej predloženia
príslušným orgánom a iným subjektom, ktoré o nej budú rozhodovať alebo overovať jej údaje. Doba
platnosti tohto súhlasu je neobmedzená. Súhlas je vyjadrený vlastnoručnými podpismi účastníkov tejto
zmluvy pod jej textom. Dotknutá osoba má právo kedykol'vek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

IV.



Na základe tejto zmluvy a pripojených dokladov bude na Okresnom úrade v Nitre - odbor
katastrálny realizovaný zápis vecného bremena - práva uloženia kanalizácie v celom rozsahu parc.č
817/100 - ostatná plocha o výmere 657 m2, zapísanej v reg, E/KN, v LV č, 3452 pre kat.úz. Nitrianske
Hrnčiarovce v prospech vlastníka parc, č, 1022/4 - ostatná plocha o výmere 833 m2, zapísanej v reg,
C/KN, v LV č, 1979 pre k ' v'

V. ••

Účastníci zmluvy prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovol'ne, prejav ich vôle
bol slobodný a vážny a nakol'ko doslovné znenie zmluvy je v plnom súlade s týmto prejavom, túto na znak
súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Nitre dňa 01,08,2019

Oprávnený z vecného bremena: Povinný z vecného bremena:


