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Zmluva č. 02/2010 o uzavretí budúcej zmluvy 
 o zriadení vecného bremena podľa § 50a a § 151o) a nasl. 

Zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

  
Budúci povinný z vecného bremena: 

Mesto Sereď 
Sídlo:    Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď 
V zastúpení:   Mgr. Vladimír Vranovič, primátor mesta 
IČO:   XXXX    
DIČ:    XXXX 
IČ DPH:    XXXX 
Bankové spojenie:  XXXX  
Číslo účtu:   XXXX 
 
(ďalej len budúci povinný z vecného bremena) 

 
 Budúci oprávnený z vecného bremena: 
      Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Sídlo:    Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
Štatutárny orgán:   predstavenstvo 
Právna forma:   a.s. 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, 

vložka číslo: 10193/N 
Zastúpený a oprávnený  
k podpisu:   Ing. Stanislav Segeč, člen predstavenstva 
     Peter Zrubec, člen predstavenstva  
IČO:    36 550 949 
DIČ:   2020154609 
IČ DPH:   SK 2020154609 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Bratislava  
Číslo účtu:   2603-112/0200 
Oprávnený je platcom DPH 
Adresa pre doručovanie  
písomností:   AD Consult, a.s., Hradská 80, 821 07 Bratislava  
  

(ďalej len budúci oprávnený z vecného bremena) 
 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. 
 
 

Preambula 
 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., pripravuje projekt, ktorý má byť 
spolufinancovaný z  Kohézneho fondu programového obdobia 2007-2013, ktorého celkové 
náklady nepresahujú 25 mil. EUR v rámci operačného  programu životné prostredie,  prioritná 
os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, operačný cieľ 1.2. s názvom 
„Kanalizácia a ČOV Sereď“. Na stavbu vydalo mesto Sereď ako príslušný stavebný úrad 
územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Región Sereď – odvedenie a čistenie 
odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou“, č. 3557/ÚPaSP 481/2008 zo dňa 21.10.2008, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2008;  obec Šintava   ako príslušný stavebný úrad 
vydala, územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Splašková kanalizácia a prípojky Sereď, ul. 
Kasárenská“, č. 154/5694 ÚPaSP 816/2009 zo dňa 01.10.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 03.12.2009. 
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Podľa územných rozhodnutí a projektovej dokumentácie „Sereď dobudovanie kanalizácie“, pre 
stavebné povolenie, vypracovanej firmou Hydrocoop spol. s r.o. Bratislava  a projektovej 
dokumentácie „Dolná Streda – Kanalizácia, ul. Pod Hrádzou“, vypracovanej firmou Ing. Ernest 
Piršel – Minipro, Šaľa, kanalizačná stoka má byť  v rámci týchto stavieb vybudovaná aj na časti 
pozemkov : 
 
- pozemok parcely registra „C“ č. 3063/1, druh pozemku - ostatné plochy o výmere 22144 m2, v 
katastrálnom území Sereď zapísaný na liste vlastníctva č. 591, 
- pozemok parc. registra „E“ č. 1841/301, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 5671 m², v katastrálnom území Sereď zapísaný na liste vlastníctva č. 4806. 
 

V súlade s podmienkami poskytnutia pomoci alebo podpory, súčasťou zabezpečenia 
dokladovej časti žiadosti o spolufinancovanie je aj zabezpečenie majetkovoprávneho 
vysporiadania nehnuteľností pre stavby  projektového územia, ktoré je potrebné preukázať aj 
k žiadosti o vydanie  stavebného povolenia. 

 
Podľa § 58  v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, stavebník musí preukázať 
že má k pozemku iné právo, ktorým je aj dohoda o uzavretí budúcej zmluvy o vecnom bremene, 
ktorá ho oprávňuje zriadiť stavbu na cudzom pozemku.   
 
 

 
Čl. I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Budúci oprávnený z vecného bremena ako budúci stavebník stavby: „Kanalizácia a 
ČOV Sereď“ a budúci povinný z vecného bremena ako výlučný vlastník nehnuteľnosti: 
 
- pozemok parcely registra „C“ č. 3063/1, druh pozemku - ostatné plochy o výmere    22144 m2, 
- pozemok parc. registra „E“ č. 1841/301, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 5671 m², 
 
v podiele 1/1, sa zaväzujú  uzatvoriť zmluvu  o zriadení vecného bremena  s týmto obsahom:  
 

Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena : 

 
a) Predmetom vecného bremena je: 

-  vedenie kanalizačného potrubia C-26 v dĺžke 141 bm s pásmom ochrany š. 1,3 m o výmere 
183,3 m2,  
- vedenie výtlačného potrubia V9 v dĺžke 5 bm s pásmom ochrany š. 1,3 m o výmere 6,5 m2, 
 
tak ako bude vyznačené a zamerané v geometrickom pláne po zabudovaní kanalizačného 
potrubia. 
  b) Obsahom vecného bremena je právo uskutočniť a prevádzkovať stavbu  
kanalizačného potrubia na časti  pozemku v prospech vlastníka kanalizačného potrubia a jeho 
právnych nástupcov a povinnosť povinného z vecného bremena trpieť toto vecné bremeno. 
Vecné bremeno sa zriadi ako vecné právo, ktoré je spojené s vlastníctvom zaťaženého 
pozemku a s vlastníctvom stavby kanalizačného potrubia, na dobu trvania stavby, 

c) Odplata za vecné bremeno. Vecné bremeno sa  zriadi  za jednorazovú odplatu 
určenú znaleckým posudkom v zmysle § 111a  stavebného zákona. Dohodnutá odplata je 
splatná  v lehote 30 dní od oznámenia rozhodnutia príslušného katastrálneho úradu o povolení 
vkladu tejto zmluvy do katastra nehnuteľností. 

d) Zánik vecného bremena. Vecné bremeno zanikne rozhodnutím príslušného 
stavebného úradu o zrušení  stavby kanalizačného  potrubia, dohodou zmluvných strán alebo 
rozhodnutím súdu.  

e) Osobitné ustanovenia. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmenou vlastníka 
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dotknutého pozemku prechádza vecné bremeno na jeho právnych nástupcov. Rovnako 
oprávnenia z vecného bremena vzťahujúce sa na stavbu potrubia vedeného na tomto pozemku, 
prechádzajú pri zmene jeho vlastníctva na nového vlastníka. Náklady spojené s vecným 
bremenom znáša  oprávnený z vecného bremena.  

f) Záverečné ustanovenia. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 
podpisu. Právne účinky  nastávajú dňom  povolenia vkladu do katastra nehnuteľností, kedy sa 
vecné bremeno zapíše do katastra nehnuteľností. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli uzavrieť zmluvu o vecnom bremene  bezprostredne po 
zabudovaní kanalizačného potrubia a jeho geodetickom zameraní, najneskôr  do 15 dní pred 
vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby.  Návrh zmluvy vypracuje oprávnený z vecného 
bremena a predloží ju na schválenie povinnému z vecného bremena v lehote 15 dní  pred 
dohodnutým termínom jej uzavretia.  
 
3. Povinný z vecného bremena  týmto dáva  súhlas s realizáciou stavby podľa projektovej 
dokumentácie schválenej v stavebnom konaní, s vedením kanalizačného potrubia na časti 
pozemku vo vlastníctve povinného z vecného bremena a  s prevádzkovaním  tohto potrubia  
oprávneným z vecného bremena a  jeho právnym nástupcom počas jeho životnosti. 
 

 
Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene je vyhotovená v 6 rovnopisoch, menená 
a dopĺňaná môže byť len písomne so súhlasom obidvoch zmluvných strán. Dve vyhotovenia sú 
určené pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie pre stavebný úrad a jedno vyhotovenie 
k žiadosti o poskytnutie podpory z fondov EÚ. 
 
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, jej obsahu porozumeli, 
preto ju na znak súhlasu podpisujú. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú výkresy z 
projektovej dokumentácie.   
 
 
 
 
 
V Seredi dňa..........................................  V Nitre dňa........................ 
 
 
Budúci povinný z vecného bremena:  Budúci oprávnený z vecného bremena 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––-  ––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Mgr. Vladimír Vranovič    Ing. Stanislav Segeč 
         primátor mesta                  člen predstavenstva 
 
 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                Peter Zrubec 
            člen predstavenstva 
 


