
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
uzatvorená podľa § 50a Občianskeho zákonníka 

Budúci povinný 
z vecného bremena 

Investor: 

Budúci oprávnený 
z vecného bremena : 

v prospech tretej osoby 

č. 88 / 2019 

1. Účastníci zmluvy 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratis lavská 434/9 
018 41 Dubnica nad Váhom 
zastúpené Mgr. Petrom Wolfom , primátorom mesta 
IČO 00 317 209 
bankové spojenie : VÚ B, a. s. Považská Bystrica 
IBAN: SK4702000000000019723372 
BIC: SUBASKBX 
/d'alej len budúci povinný z vecného bremena/ 

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o. 
Murgašova 922/50 
018 41 Dubnica nad Váhom, 
zastúpená Václavom Šupákom, prokuristom 
IČO : 35 786 078 
zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Trenčín , 

v oddiel i Sro, vložke č. 23358/R 
/ďalej len investor/ 

SPP - distribúcia, a. s. 
Mlynské nivy 44/b 
825 11 Bratislava 
zastúpená : Ing. Ivanom Setnickým, vedúcim oddelenia 

prevádzky, na základe plnej moci 
IČO : 35 910 739 
I Č DPH : SK 2021931109 
DI Č : 2021931109 
bankové spojenie (SKK) : VÚB, a. s. Bratislava 
SWIFT (BIC): SUBASKBX 
IBAN : SK74 0200 0000 0000 0111 9353 
zapísaná na Okresnom súde Bratislava 1, v oddiel i Sa, 
vložke č . 3481 /B 
/ďalej len budúci oprávnený z vecného bremena/ 

u z atvor i l i 

spolu túto zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena : 

II. Úvodné ustanovenia 

2.1. SPP - distribúcia, a. s. je vlastníkom a prevádzkovateľom plynárenského zariadenia VTL 
plynovodu DN 300, PN 25, ID256121 , nachádzajúceho sa v Dubnici nad Váhom , na 



pozemku pare. č. KN-C 1730/6 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom , ktoré je 
súčasťou distribučnej siete, prevádzkovanej budúcim oprávneným z vecného bremena. 

2.2. Investor UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o. bude rea lizovať i nvestičný zámer "Zmena 
dokončenej stavby - prístavba, prekrytie plynovodu cestnými panelmi" na časti pozemku 
pare. č . KN-C 1730/6, krtorý je vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena . 

III. Predmet zmluvy 

3.1. Budúci povinný z vecného bremena - mesto Dubnica nad Váhom je vlastn íkom 
nehnuteľnosti - pozemku pare. č . KN-C 1730/6 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
2520 m2 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom , zapísaného na liste vlastníctva 
č . 2600, vedeného Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom. 

3.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok účastníkov zmluvy - budúceho povinného z vecného 
bremena a budúceho oprávneného z vecného bremena, uzatvoriť zmluvu o zriadení 
vecného bremena, predmetom ktorej bude právo prekrytia existujúceho VTL plynovodu, 
strpenia existujúceho VTL plynovodu, jeho následné prevádzkovanie, opravy a údržbu 
v rámci investičnej akcie "Zmena dokončenej stavby - prístavba, prekrytie VTL plynovodu 
cestnými panelmi" v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena, ktorým je 
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava, I ČO 35 910 739 v lehote do 
30 dní po doložení vypracovaného geometrického plánu , ktorým bude rozsah stavby 
zameraný. 

3.3. Investor - UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o„ Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad 
Váhom, IČO : 35 786 078, ako účastník zmluvy sa zaväzuje, že i hneď po realizácii 
stavby 

a) zabezpečí vypracovanie geometrického plánu , na základe ktorého bude zameraný 
rozsah vecného bremena (plocha prekrytia VTL plynovodu cestnými panelmi) na 
pozemku pare. č. KN-C 1730/6 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom a ihneď po 
vypracovaní a overení príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom ho doručí 
mestu Dubnica nad Váhom 

b) uhradí povinnému z vecného bremena odplatu za zriadenie vecného bremena 
a náklady na vypracovanie znaleckého posudku do 30 dní po doručen í rozhodnutia 
o povolen í vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností na základe faktúry, 
vystavenej povinným z vecného bremena. 

3.4. Neodde l iteľnou prílohou tejto zmluvy je grafické znázornenie rozsahu vecného bremena. 

3.5. Táto zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude slúžiť pre vydanie 
povolenia na investi čnú akciu "Zmena dokončenej stavby - prístavba, prekrytie VTL 
plynovodu cestnými panelmi" a po vydaní predmetného povolenia bude oprávňovať 
investora uskutočniť túto stavbu. 

IV. Dohodnuté podmienky zmluvy 

1. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu, budúci oprávnený z vecného bremena prijíma 
a budúci povinný z vecného bremena je povinný opísané právo, vyplývajúce z vecného 
bremena strpieť. 

2. Budúci povinný týmto prehlasuje, že k predmetnej nehnuteľnosti sa neviažu iné ťarchy, 

ani iné vecné bremená, ktoré by zásadným spôsobom zasahovali do práv budúceho 
oprávneného z vecného bremena. 
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3. Budúci oprávnený z vecného bremena a investor sú povinní rešpektovať existujúce 
inžinierske siete, ktoré boli na pozemku zriadené v minulosti . 

4. Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú . 

V. Odplata za zriadenie vecného bremena 

1. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli , že vecné bremeno sa zriadi odplatne, za cenu 
stanovenú na základe znaleckého posudku. 

2. Vypracovanie znaleckého posudku na určenie hodnoty vecného bremena, zabezpečí 
mesto Dubnica nad Váhom. 

3. Investor, ako účastník zmluvy sa zaväzuje, že odplatu za zriadenie vecného bremena 
a náklady na vypracovanie znaleckého posudku, uhradí povinnému z vecného 
bremena - mestu Dubnica nad Váhom, v zmysle Čl. 111. , bodu 3.3., písm. b) tejto zmluvy. 

Vl. Ďalšie dojednania 

1. Práva, zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu, oprávnený z vecného bremena 
nadobudne dňom právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Ilava, katastrálneho 
odboru o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnutel'ností. 

2. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli , že návrh na vklad vecného bremena do katastra 
nehnutel'ností podá investor, t.j . spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o., 
Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom , I ČO : 35 786 078, ktorá bude zároveň 
znášať náklady, spojené s návrhom na vklad . 

3. Zriadenie vecného bremena bolo schválené mestským zastupitel'stvom v Dubnici nad 
Váhom, dňa 27. 03. 2019, uznesením č . 41 /2019. 

4. Táto zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude 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 síd le mesta zabezpečí povinný z vecného bremena. 

VII. Záverečné ustanovenia 

1. Účastníci tejto zmluvy svojimi podpismi potvrdzujú , že táto zmluva bola uzatvorená na 
základe ich slobodnej a vážnej vô le a nebola uzatvorená v tiesni , ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. 

2. Účastníci zmluvy na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu vlastnoručne a dobrovol'ne 
podpisujú. 

3. Dňom vkladu zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnutel'ností táto zmluva 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zaniká. 
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4. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

5. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je vyhotovená v 6-tich 
vyhotoveniach, z ktorých budúci oprávnený obdrží 2 vyhotovenia, investor 2 vyhotovenia 
a budúci povinný 2 vyhotovenia. 

6. Táto zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena nadobúda platnosť dňom jej 
podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 1 deň po zverejení na webovom sidle mesta 
Dubnica nad Váhom. 

V Dubnici i:ia Váhom, dňa .!i. . .r . ~ . qp/ ~ 
s o 

Mesto Dubn/< nad Váhom , zastúpené 
Mgr. Petrom Wolfom, priffiát.Q_rom mesta, 

budúci povinný z vecnéh0.bremena 

UNIKONT SLOVAKIA, s 
zastúpená Vaclavom Šupáka 

investor 

1. S r. O. 

- prokuristom 
ProKurista 

UHIKON S!..OVAKIA spol. s r.o. 
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V Dubnici nad Váhom , dňa . ~.b. „f.·. ~/~.„ .. 
&:tť - ais riuu .~i..l , • ·•· 

. ~a~túp~~=~n~~~~:~~~~ii~~iik~~. ·t~ci~· .. 
oddelenia prevádzky, na základe plnej moci 

budúci oprávnený z vecného bremena 

Ochrana údajov

Ochrana údajov
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Mesto Dubnica nad Váhom 

VÝP 1 S 
uznesenia zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 

konaného dňa 27.03.2019 č . 41 /2019 

7. Nakladanie s majetkom mesta 
Predkladal: Ivan Baláž, poslanec MsZ 

7. 5. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - prekrytie VTL plynovodu vo vlastníctve SPP -
žiadateľ UN/KONT SLOVAK/A. spol. s r. o. Murgašova 922150, 018 41 Dubnica nad 
Váhom 

Uznesenie číslo 41/2019 
Mestské zastupite ľstvo v Dubnici nad Váhom 
schvaľuje 

zriadenie vecného bremena - na pozemku pare. č. KN-C 1730/6 v katastrálnom území Dubnica 
nad Váhom, zapísaného na liste vlastníctva č. 2600, spočívajúce v práve prekrytia existujúceho 
VTL plynovodu, strpenia existujúceho VTL plynovodu, jeho následné prevádzkovanie, opravy 
a údržbu v prospech SPP - Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, I ČO : 
35 910 739. 

Podmienky : 

vecné bremeno sa zriadi odplatne 
odplata za zriadenie vecného bremena bude určená na základe vypracovaného znaleckého 
posudku 
vypracovanie znaleckého posudku zabezpečí mesto Dubnica nad Váhom 
vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú 
pre vydanie stavebného povolenia sa s oprávneným, prípadne treťou osobou - investorom 
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o., Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, 
uzavrie zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
riadna zmluva o zriadení vecného bremena, ku ktorej pristúpi SPP Distribúcia, a. s., 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO : 35 910 739, ako oprávnený z vecného 
bremena, sa uzavrie až po realizácii stavby a jej geometrickom zameraní 
odplatu za zriadenie vecného bremena a náklady na vypracovanie znaleckého posudku 
uhradí UNIKONT SLOVAKIA spol. s r. o. (investor) mestu Dubnica nad Váhom do 30 dní 
po doručení rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľ

ností na základe vystavenej faktúry 



poplatky, suv1s1ace s vkladom zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra 
nehnuteľností uhradí žiadateľ ( investor). 

Mg;. Peter Wolf 
primátor mesta 

Dubnica nad Váhom, 27. 03. 2019 
Za správnosť: Bc. Janka Sedláčková Valigurčinová , zapisovateľka MsZ 

Ochrana údajov

Ochrana údajov




