
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

č.
(ďalej len „Zmluva")

uzatvorená podľa § 51 v spojení s § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník")

medzi týmito zmluvnými stranami:

Názov: Obec Miloslavov
Sídlo: Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika
Zastúpený: Milan Baďanský, starosta
IČO: 00 304 948

(ďalej len „Povinný z vecného bremena")

a

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Registrácia:

GAINER, s. r. o.
Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava, Slovenská republika 
Ing. Matúš Král, konateľ 
44 085 010
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka č. 51678/B

(ďalej len „Oprávnený z vecného bremena")

(Oprávnený z vecného bremena a Povinný z vecného bremena spolu ďalej len „Zmluvné 
strany")
(Oprávnený z vecného bremena alebo Povinný z vecného bremena jednotlivo ďalej len
„Zmluvná strana")

Článok I
Úvodné ustanovenia

Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností:

a) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Senec, v obci Miloslavov, v katastrálnom území 
Miloslavov, ako parcely registra „C", evidované na katastrálnej mape ako:

pozemok pare. č. 185/101, 
pozemok pare. č. 185/217, 
pozemok pare. č. 185/159, 
pozemok pare. č. 185/175, 
pozemok pare. č. 185/204, 
pozemok pare. č. 185/209, 
pozemok pare. č. 185/210, 
pozemok pare. č. 185/211,

druh pozemku: ostatné 
druh pozemku: ostatné 
druh pozemku: ostatné 
druh pozemku: ostatné 
druh pozemku: ostatné 
druh pozemku: ostatné 
druh pozemku: ostatné 
druh pozemku: ostatné

plochy o výmere 5451 m2, 
plochy o výmere 3072 m2, 
plochy o výmere 68 m2, 
plochy o výmere 56 m2, 
plochy o výmere 21 m2, 
plochy o výmere 82 m2, 
plochy o výmere 127 m2, 
plochy o výmere 82 m2,
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pozemok pare. č. 185/212, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 81 m2, 
pozemok pare. č. 185/213, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 77 m2, 
pozemok pare. č. 185/218, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 26 m2, 
pozemok pare. č. 185/230, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 76 m2,

zapísané na LV č. 1780 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom (ďalej 
len Pozemky 1"),

b) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Senec, v obci Miloslavov, v katastrálnom území 
Miloslavov, ako parcely registra „C", evidované na katastrálnej mape ako:

pozemok pare. č. 431/16, druh pozemku: orná pôda o výmere 636 m2, 
pozemok pare. č. 409/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 
4561 m2,

zapísané na LV č. 440 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom (ďalej 
len Pozemky 2") (Pozemky 1 a Pozemky 2 spolu ďalej len „Pozemky").

2. Oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom objektu vodnej stavby s názvom 
„verejný vodovod HD PE 110 v celkovej dĺžke 903,44 m" vybudovaného v rámci stavby 
„Miloslavov, Komunikácie a inžinierske siete pre 59 RD", a to:

vetva V materiál HDPE 110 dĺžka: 253,44 m
vetva VI materiál HDPE 110 dĺžka: 192,71 m
vetva Via materiál HDPE 110 dĺžka: 182,19 m
vetva V2 materiál HDPE 110 dĺžka: 107,25 m
vetva V3 materiál HDPE 110 dĺžka: 108,93 m
vetva V4 materiál HDPE 110 dĺžka: 54,09 m

(ďalej len „Verejný vodovod").

3. Oprávnený z vecného bremena je výlučným vlastníkom objektu vodnej stavby s názvom
„Splašková kanalizácia + ČS, kanalizačné potrubie PVC, DN 300 v dĺžke 970,85 m" 
vybudovaného v rámci stavby „Miloslavov, Komunikácie a inžinierske siete pre 59 RD", a to:

Stoka S materiál PVC DN300 dĺžka: 60,80 m,
Stoka SI materiál PVC DN300 dĺžka: 222,80 m,
Stoka S2 materiál PVC DN300 dĺžka: 189,30 m,
Stoka S2a materiál PVC DN300 dĺžka: 156,80 m,
Stoka S3 materiál PVC DN300 dĺžka: 32,10 m,
Stoka S4 materiál PVC DN300 dĺžka: 56,80 m,
Stoka S5 materiál PVC DN300 dĺžka: 32,60 m,
Stoka S6 materiál PVC DN300 dĺžka: 76,30 m,
Stoka S7 materiál PVC DN300 dĺžka: 49,10 m,
Stoka SO materiál PVC DN300 dĺžka: 65,00 m,
Čerpacia stanica SCML_KCS 18
Výtlak S HDPE DN90 dĺžka: 2,80 m,
Výtlak S2a HDPE DN90 dĺžka: 25,00 m

(ďalej len „Verejná kanalizácia ") (Verejný vodovod a Verejná kanalizácia spolu ďalej len
„Vodné stavby").
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4. Vodné stavby boli vybudované na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného 
prostredia Senec, úsek štátnej vodnej správy, č. ŽP.Vod/102-G-6/2013-Ke(1638/2012) zo dňa 
20.05. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.06.2013.

5. Užívanie Vodných stavieb bolo povolené rozhodnutím Okresného úradu Senec, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, č. OU-SC- 
OSZP/2017/001918/G-37-k/Ke(2016/010155) zo dňa 18.05.2017, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 23.06.2017.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by bránili uzavretiu tejto 
Zmluvy, ako aj zriadeniu vecného bremena v súlade a za podmienok dohodnutých v tejto 
Zmluve.

Článok II 
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zriadenie vecného bremena na Pozemkoch, cez ktorý sú Vodné 
stavby trasované, v prospech Oprávneného z vecného bremena ako vlastníka Vodných 
stavieb.

2. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení vecného bremena na Pozemkoch v rozsahu a za 
podmienok uvedených v tejto Zmluve.

Článok III
Zriadenie vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena ako výlučný vlastník Pozemkov touto Zmluvou zriaďuje vecné 
bremeno (pôsobiace in rem), uvedené v bode 2. tohto článku Zmluvy v prospech 
Oprávneného z vecného bremena na časti Pozemkov v rozsahu, ako je zakreslené 
Geometrickým plánom č. 22/2017, vyhotoveným dňa 03.05.2017 vyhotoviteľom Ing. 
Róbertom Andom, so sídlom Sekulská 5, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 40 960 
315, autorizačne overeným Ing. Milošom Beťkom dňa 03.05.2017 (ďalej len „Geometrický 
plán č. 22/2017")- Geometrický plán č. 22/2017 tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

2. Vecné bremeno bude v katastri nehnuteľností zapísané ako nižšie špecifikovaná ťarcha 
zriadená Zmluvnými stranami, ktorá zaťažuje časť Pozemkov v rozsahu, ako je zakreslené 
Geometrickým plánom č. 22/2017, s nasledujúcim obsahom:

právo uložiť, umiestniť, zriadiť, viesť a prevádzkovať Vodné stavby zaťažujúce časť 
Pozemkov v rozsahu, ako je zakreslené Geometrickým plánom č. 22/2017 a 
právo užívania, údržby, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, 
modernizácie Vodných stavieb zaťažujúcich časť Pozemkov v rozsahu, ako je zakreslené 
Geometrickým plánom č. 22/2017, ako aj
právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami v rozsahu, ako je zakreslené Geometrickým 
plánom č. 22/2017 na Pozemkoch za účelom uloženia, prevádzkovania, využívania, 
kontroly, opravy, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie, výmeny alebo 
údržby Vodných stavieb,

a to v prospech Oprávneného z vecného bremena a všetkých budúcich vlastníkov a 
spoluvlastníkov Vodných stavieb (ďalej len „Vecné bremeno").

3



3. Právo zodpovedajúce Vecnému bremenu uvedené v bode 2. tohto článku Zmluvy je spojené 
s vlastníctvom, resp. spoluvlastníctvom Vodnej stavby. Vecné bremeno prechádza na 
každého nadobúdateľa vlastníckeho, resp. spoluvlastníckeho práva ku ktorejkoľvek z 
Vodných stavieb.

4. Oprávnený z vecného bremena prijíma právo zodpovedajúce Vecnému bremenu uvedenému 
v bode 2. tohto článku Zmluvy a Povinný z vecného bremena ako vlastník Pozemku je povinný 
toto právo strpieť.

5. Vecné bremeno na Pozemkoch sa v rozsahu, ako je zakreslené v Geometrickom pláne č. 
22/2017, zriaďuje bezodplatne a na dobu neurčitú. V záujme vylúčenia akýchkoľvek 
pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že (i) za zriadenie Vecného bremena, (ii) výkon 
akýchkoľvek a všetkých povinností Povinným z vecného bremena jemu vyplývajúcim z 
Vecného bremena, ako aj (iii) za prevzatie ostatných záväzkov z tejto Zmluvy Povinným 
z vecného bremena, nemá Povinný z vecného bremena nárok na žiadnu odplatu.

6. Zriadenie Vecného bremena za podmienok uvedených v tejto Zmluve schválilo obecné 
zastupiteľstvo Povinného z vecného bremena uznesením č. 57/2018 na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva Povinného z vecného bremena konaného dňa 02.08.2018 (ďalej len 
„Uznesenie obecného zastupiteľstva"). Uznesenie obecného zastupiteľstva tvorí prílohu č. 2 
tejto Zmluvy.

Článok IV
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Oprávnený z vecného bremena je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť zabezpečiť, 
aby:

a) pri budovaní, umiestnení, uložení, užívaní, prevádzke, údržbe, opravách, úpravách, 
rekonštrukcií, modernizácií a pri akýchkoľvek iných stavebných úpravách Vodných 
stavieb na Pozemkoch a tiež pri výkone ďalších práv zodpovedajúcich Vecnému 
bremenu, boli dodržané platné právne predpisy, technické normy a obvyklé 
bezpečnostné pravidlá, udelené všetky potrebné súhlasy, vydané a právoplatné všetky 
úradné povolenia,

b) všetky práce súvisiace s uvedenými činnosťami vykonávali odborne spôsobilé osoby s 
potrebným oprávnením,

c) pri uvedených činnostiach nedošlo k zásahom do iných stavieb, inžinierskych sietí 
a vedení na Pozemkoch.

2. Účelom Vecného bremena je umožnenie prístupu k Vodným stavbám. Oprávnený z vecného 
bremena bude oprávnený práva zodpovedajúce Vecnému bremenu využívať iba v rozsahu 
nevyhnutne potrebnom na plnenie účelu Vecného bremena a tak, aby výkonom týchto práv 
nad nevyhnutnú mieru neobťažoval ani neobmedzoval žiadneho (ani budúceho) vlastníka 
Pozemkov.

3. Povinný z vecného bremena sa zaväzuje (i) zabezpečiť zverejnenie tejto Zmluvy na webovom 
sídle Povinného z vecného bremena do piatich (5) dní od nadobudnutia platnosti tejto 
Zmluvy v zmysle článku V bod 5. Zmluvy a (ii) podať návrh na vklad Vecného bremena do 
katastra nehnuteľností do desiatich (10) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
v zmysle článku V bod 5. Zmluvy.
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4. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje zaplatiť všetky náklady súvisiace so zriadením 
Vecného bremena podľa tejto Zmluvy vrátane nákladov súvisiacich s vyhotovením 
Geometrického plánu č. 22/2017 podľa článku III bod 1. Zmluvy.

Článok V
Záverečné ustanovenia

1. Túto Zmluvu možno meniť výlučne na základe dohody Zmluvných strán formou písomných 
vzostupne číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných 
strán.

2. Táto Zmluva ako aj práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú touto Zmluvou 
upravené, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia sú 
určené pre Okresný úrad Senec, katastrálny odbor, pre účely konania o návrhu na vklad 
Vecného bremena do katastra nehnuteľností a dve (2) vyhotovenia sú určené pre každú 
Zmluvnú stranu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by v konaní o povolenie vkladu Vecného bremena 
do katastra nehnuteľností podľa tejto Zmluvy došlo k prerušeniu konania, zastaveniu konania 
alebo zamietnutiu návrhu na vklad Vecného bremena do katastra nehnuteľností, zaväzujú sa 
Zmluvné strany prijať všetky opatrenia a vykonať alebo zopakovať všetky právne úkony, 
potrebné k odstráneniu nedostatkov alebo dôvodov vedúcich k takémuto právnemu stavu. 
Ak napriek tejto snahe nie je možné povoliť vklad Vecného bremena, každá Zmluvná strana 
má právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpením od tejto Zmluvy sa táto Zmluva ruší od 
počiatku a Zmluvné strany sú si povinné vrátiť vzájomne všetky plnenia, ktoré v súvislosti s 
touto Zmluvou prijali. Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia 
odstúpenia od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie musí byť písomné a 
doručené druhej Zmluvnej strane.

5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Povinného z vecného bremena 
podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Vecno-právne účinky 
Zmluvy nastanú dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Senec, 
katastrálneho odboru, o povolení vkladu Vecného bremena do katastra nehnuteľností.

6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto 
Zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka 
ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo 
neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe písomnej dohody ustanovením platným, s 
rovnakým hospodárskym zmyslom.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, rozumejú všetkým jej ustanoveniam, 
neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ide o slobodný a vážny prejav 
ich vôle, na dôkaz čoho ju nižšie vlastnoručne podpisujú.
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Príloha č. 1 - Geometrický plán č. 22/2017
Príloha č. 2 - Uznesenie obecného zastupiteľstva

V Bratislave, dňa //Z/Zf V Bratislave, dňa £2 > S "to V*?

Povinnv z vecného bremena: . —. Oprávnený z vecného bremena:

Obec M
Milan Ba<

ov
nský, starosta

GAINER, s. r. o.
Ing. Matúš Král, konateľ
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OBEC MILOSLAVOV

Uznesenie č.57/2018 zo dňa 02.08.2018

Uznesenie č. 57
Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech 
oprávneného: GAINER s.r.o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava, IČO: 44 085 010 na 
časti pozemkov vo vlastníctve obce vedených na LV 1780: 185/101,159,175,204,209- 
213,217,218 230 a na LV 440: 409/1 a 431/16 v rozsahu, podľa Geometrickom pláne č. 
22/2017 zo dňa 3.5.2017 ako vecné bremeno in rem, a to bezodplatne a na dobu neurčitú. 
Účelom vecného bremena je:
- právo uložiť, umiestniť, zriadiť, viesť a prevádzkovať Vodné stavby zaťažujúce časť 
pozemkov v rozsahu, ako je zakreslené Geometrickým plánom č. 22/2017 a
- právo užívania, údržby, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, 
modernizácie vodných stavieb zaťažujúcich časť pozemkov v rozsahu, ako je zakreslené 
Geometrickým plánom č. 22/2017, ako aj
- právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami v rozsahu, ako je zakreslené Geometrickým 
plánom č. 22/2017 na pozemkoch za účelom uloženia, prevádzkovania, využívania, 
kontroly, opravy, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie, výmeny alebo 
údržby vodných stavieb.

prítomní poslanci: 5 - Bc.Ladislav Bučík , Ing. Jarmila Grujbárová,
Ing. Pavol Karaba, Milan Matušek, Ing. Roman Horváth

za: 5 - Bc.Ladislav Bučík, Ing. Jarmila Grujbárová,
Ing. Pavol Karaba, Milan Matušek, Ing. Roman Horváth

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 2

Uznesenie bolo schválené.

V Miloslavove, dňa

Miíamfíaďanský 
starosta obce

E-mail zmluvytfŕmiloslavov.sk Adresa: Obec Miloslavov Telefonické kontakty:
Internet: wvw.miloslavov.sk Miloslavov 181 stavebný úrad: 0907/711843

900 42 Miloslavov 02/45987228
pokladňa, podateľňa: 0907/711 830

IČO: 00304948 dane, evidencia obyvateľstva: 02/45987306
DIČ:2020662182 0908/675406
Bankové spojenie: 187 740 6001 / 5600 ekonomické oddelenie: 0917/888404
IBAN:SK37 5600 0000 0018 7740 6001

Stránkové hodiny

P: 8.00- 12,00 13,00-16,45
t: nestránkový deň 
S: 8,00-12,00’ 13,00-16,45 
Š: 8,00 -12,00 
P: nestránkový deň


