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Povinný 
z vecného bremena 

Oprávnení 
z vecného bremena 

Zmluva o zriadení vecného bremena 

č. 10 / 2020 

1. Účastníci zmluvy 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9 
018 41 Dubnica nad Váhom 
zastúpené Mgr. Petrom Wolfom, primátorom mesta 
IČO 00 317 209 
bankové spojenie : VÚB, a. s. Považská Bystrica 
IBAN:SK4702000000000019723372 
BIC: SUBASKBX 
/ďalej len povinný z vecného bremena/ 

1. Ing. Emil Potoček,
dátum narodenia :
a manželka 

2. Ing. Alena Potočková rod. Rusinková,
dátum narodenia :
obaja trvale bytom Štúrova 122/22, 
018 41 Dubnica nad Váhom 
obaja štátna príslušnosť SR 
/ďalej len oprávnení z vecného bremena/ 

uzatvorili 

spolu túto zmluvu o zriadení vecného bremena : 

II. Predmet zmluvy 

1. Povinný z vecného bremena - mesto Dubnica nad Váhom je vlastníkom nehnuteľností 
- pozemku pare. č. KN-C 3755/7 - ostatná plocha o výmere 337 m2 a pozemku pare. 
č . KN-C 3755/30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2697 m2, obidva 
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, zapísané na liste vlastníctva č. 2600, 
vedené Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom. 

2. Na uvedených pozemkoch sa nachádza vybudovaná inžinierska sieť- elektrická NN prípojka. 

3. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena na pozemkoch citovaných 
v bode 1 tohto článku , ktoré spočíva v práve uloženia inžinierskej siete 
- elektrickej NN prípojky, jej následné prevádzkovanie, opravy a údržba 
v prospech vlastníkov pozemku pare. č. KN-C 3755/151 - zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 376 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 3483 v katastrálnom území 
Dubnica nad Váhom. 
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4. Rozsah vecného bremena je vyznačený v geometrickom pláne č. 91/2019, ktorý 
vypracovala spoločnosť Beveling s. r. o., Pruské 466, 018 52 Pruské, IČO : 50 901 907 dňa 
9. 9. 2019, overený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom dňa 17. 09. 2019 pod 
č. G1 -474/2019. 

5. Zriadenie vecného bremena bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Dubnici nad 
Váhom, dňa 12. 12. 2019, uznesením č. 155/2019. 

6. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu 
a povinný z vecného bremena je povinný 
bremena, strpieť. 

oprávnení z vecného bremena prijímajú 
opísané právo, vyplývajúce z vecného 

III. Ostatné dojednania 

1. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

2. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 

3. Práva zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu oprávnení 
nadobudnú dňom právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu 
odboru o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností. 

z vecného bremena 
Ilava, katastrálneho 

4. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že návrh 
nehnuteľnosti podajú oprávnení z vecného 
náklady spojené s návrhom na vklad. 

na vklad vecného bremena do katastra 
bremena, ktorí budú zároveň znášať 

5. Pred podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti bude zmluva o zriadení 
vecného bremena zverejnená na webovom sídle mesta Dubnica nad Váhom v zmysle 
platných právnych predpisov - § 5a, ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Zverejnenie na webovom sídle mesta zabezpečí povinný z vecného bremena. 

6. Oprávnení z vecného bremena súhlasia so spracovaním osobných údajov pre účely tejto 
zmluvy a pre účely vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti v zmysle zákona 
č. 18/2018 Z. z. 

IV. Záverečné ustanovenia 

1. Účastníci tejto zmluvy svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe 
ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. 
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2. Účastníci zmluvy na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu vlastnoručne podpísali. 

3. Zmluva o zriadení vecného bremena je vyhotovená v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých 
2 vyhotovenia budú slúžiť pre účely vkladu do katastra nehnuteľností , 2 vyhotovenia pre 
povinného z vecného bremena, ostatné pre oprávnených. 
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V Dubnici nad Váhom dňa 2f. 01 toto ' ... ... ..... . ...... . 

1. Ing. Emil Potoček , oprávnený 
z vecného bremena 

2. Ing. Alena Potočková , 
oprávnená z vecného bremena 
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Mesto Dubnica nad Váhom 

VÝPIS 
uznesenia zo zasadnutia mestského zastupitel'stva 

konaného dňa 12.12.2019 č. 155/2019 

20. Nakladanie s majetkom mesta 

20.03 Žiadosť o zriadenie vecného bremena - žiadateľ Ing. Emil Potoček a manželka Ing. 
Alena Potočková , Štúrova 122/22, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Predkladal: Ivan Baláž, poslanec MsZ 

Uznesenie číslo 155/2019 
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom 

schvaľuje 

zriadenie vecného bremena na pozemku pare. č. KN-C 3755/7 a KN-C 3755/30 
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, zapísaných na liste vlastníctva č. 2600, 
spočívajúce v práve uloženia inžinierskej siete - elektrickej prípojky, jej následné 
prevádzkovanie, opravy a údržbu v prospech vlastníka pozemku pare. č. KN-C 3755/151 -
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 376 m2

, zapísaného na liste vlastníctva č. 3483 
v katastrálnom území Dubnica nad Váhom. Rozsah vecného bremena je vyznačený 
v geometrickom pláne č. 91/2019, vyhotovenom Ing. Gabrielom Vankom ml. , dňa 09.09.2019, 
overeným Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom, dňa 17.9.2019, pod č . 81-
474/2019. 

Podmienky : 
vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú 
vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne 
poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra 
nehnuteľností , uhradia oprávnení z vecného bremena 
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Dubnica nad Váhom, 12.12.2019 
Za správnosť: Milada Beláková, zapisovateľka MsZ 

GDPR




