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Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

uzavretápodl'austanovenia$50vspojeníustanovenínl $ t5ltlanasl'občianškehozákonníka

Povinný z vecného bremena:

obchodné rneno:
Sĺdlo:
Zastúpený:
lČo:
lČ opn:
Bankové spojenie sK37 5600 0000 0018 7740 6001

(d'alej len ,'povinný" v príslušnonl tvare)

Investor:

obchodné meno: GAINER. s.r.o.
Sídlo: Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Matúš Král, konatel'
ICO: 44 085 010
tČ opn: SK202259l560
Zapísallá v obchodnom ľegistri oS Bľatislava l, odd' sľo, vl' č. 5ló78/B
Bankové spojenie: SK09 0900 0000 0006 3Ż48 lŻ60

(d'alej len ..investor" v príslušnonr tvare)

IJzavierajú nasledujúcu zmluvu o zriadcní vecného bremcna v prospech tretcj osoby -
opľávncnóho z vecného brcmcna, ktoľým je:

obchodné mcno: SPP - clistribŕlcia. a. s'
Sídlo: Mlynskć piyy 44lb. 825 l l Bratislava
Zasttipený: Ing. Marek Paál, lla záklacle plncj moci
ICO: 35 910 739
lČ opu: SK7020000j72
Zapísaná v obchodnom registri oS Bľatislava I, odd' Sa, vl. č. 348l/B
Bankové spojenie: SK74 0200 0000 0000 0l l l 9353

(d'alej len ..oprávnený z vecného brelnena" v príslušnonl tvaľe)

Článok I.

Povinný.ie vlastníkom nelrllutelilostí - pozenlkov:

Obec Miloslavov
Miloslavov l8l, 900 42 Miloslavov
p. Milan Bad'anský - starosta
00 304 948

ä

_ parc' KN-C č.:
- parc. KN-C č.:
- parc. KN_C č.:
_ parc. KN-C č.:
- parc. KN-C č.:
- parc. KN-C č.:
- parc' KN-C č':
- parc. KN_C č.:
- parc' KN-C č.:
- parc' KN-C č':

l85i 10l, o výnlere 545 l nl]. druh pozernku: ost. pl.,
l85/l75' o výĺnere 56 ln2, dľtth pozcmku: ost' pl.,
l85/205' o výlllere 56 m]. druh pozentku: ost. pl''
185/209, o vý'mere 82 m2, druh pozemku: ost. pl..
l8512l l, o výmcre 82 m?' druh pozelnku: ost. pl..
l85/212' o výmere 8l nt2' dľuh pozenlku: ost. pl'.
l85lŻ13, o r,ýlnerc 77 n2, dľuh pozenlku: ost' pl.,
185l2l4, o výnlere l04 rrl2. drulr pozelllku: ost. pl.'
l85/2l7' o výnrere 307Ż 'llł2, dľuh pozemku: ost' pl.,
l 85/2 l 8, o výmere 26 łn2, druh pozemku: ost. pl',
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- parc. KN-C č.: l85/230, o výmere 76 ĺn2, druh pozenrku: ost' pl.,
- parc. KN-C č.: 409/l. o výnrere 456l m2, druh pozemku: zast. pl.,
_ parc' KN-C č.: 43ll|6, o výnrere 636 m2, druh pozemktl: orná p.,

zapísaných vjeho prospech na LV č' l7E0 a 440 vedellých okresným úľadom Scnec, katastrálny
odbor' pre katastrálne t'lzęlnie Miloslavov

ČIánok II.

Povirlný a investoľ sa dohodli, ž.e touto zmluvou zriad'ujú v prospech tľetej osoby -

oprávneného z vecĺrélro bremena, vecné bľemeno pôsobiace in personam. Vecné bremeno je

spojené na stralle povinného z vecltého bremella s vlastníctvom nelrnutel'nosti a spolu s nínl
prechádza na nadobúdatel'a' povinnýnr z vecného bręlrrena je vlastník alebo spoluvlastníci
vyššie uvedenej nehntltelilosti.
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2. Vecným bremenonl pôsobiacim na strane oprávneného z vecného brenrena s účinkami in
personam budú zat'aŽené nelrnutel'nosti špecifikovanć v čl. l. tejto zmluvy'

Vecné bremelro spočíva v povinIrosti povillného stľpiet' na nelrnutel'nostiach špecilikovaných v
článku l tejto zmluvy :

- umicstnenie a prevádzku plynovodu
- vstup osôb a ljazd r'ozidiel z dôvodu tldrŽby, opráv a rekonštrukcie plynovodu

Vecné brenręno spočĺvajúcc v povinnosti vlastníka nehnutcl'ností strpiet' umiestnenie a prevádzku

plynovodu sa vďahtlje na časti nelrnutelilostí špecifikovaných v čl. l. tejto znlluvy v rozsahu

význačenom v Geonretľickom pláne č.9lŻ0l7, ktorý dňa l3.3'20l7 vyhotovil Ing' Robert Anda a

ktoľý dňa 3'4.z0l7. pod ě' 5Ż|l20l7 úradne overil Ing. Tibor oros'

Vecné bľemeno spočívajúce v povinnosti vlastníka nehnutelilostí strpiet' vstup osôb a vjazd
vozidiel z dovodu ŕlĺlrŹby. opráv a rckonštrtlkcie plynovodu sa vzťahuje na celťl výmeru

nehnutelilosti špecifikovanej v ěl. l. tejto zmluvy.

oprávneným z vecného brenrena je spoločnosť SPP - distribúcia, a.S.. ktorá vecné bľemeno

prijílna. Povillný' z vecného bręmena (vlastník predmetných nelrnutel'lrostí) sa zaváztlje strpieť

výkon práva oprávneného zodpovedajúceho vęcnénru brenrenu tj. unliestnenie a prevádzku

plynovodu. vstup osôb a vjazd vozidiel z dôr,odu údržby, opráv a rekonštrukcie plynovodu.

Článok III.

Y

5

6

.t

ł

l' Znlluvné Strany sa dohodli, že vecné bretnetro uvedené v čl. lI. tejto zmluvy zriad'ujú odplatne za

jednorazovú náhradu vo výške l._ eur (slor'onl jedno eur).

2. Jednorazovú náhradu za zriaĺlenie r'ccného bremena je povinný poskytnúť povinnénlu z vęcného

bremena investor a to v lęhotc do 30 dní odo dňa' kedy budc investorovi doručené ľozhodnutie

príslušnej správy katastra o vklade vecného bretrrella do katastra nehnutelirostí v prospech tretej

osoby - oprávneného z vecnéhĺl bremella.

článok ĺV.

l . Vecné bremeno ktoré je predmetom tejto znlluvy r'zniká právoplatnýln rozhodntrtínl okresného
úradu Senec. katastrálny odboľ o povoleníjeho vkladu do katastľa nehllutel'ností'

2. ĺnvestor sa zaväzuje podat' ltávrh na vklad vecného bremena do katastra nehnutelhostí na

pľíslušnu správu katastra na sr'oje náklady bez zbytočrlého odkladu po prejavení písomného

sÚlrlasu tretej osoby - oprávncného z vecného brenlena. S touto znluvou.



l' Táto zmluva je vytrotoven1 u 

'. 

rovnopisoclr z ktoých je jeden určený pre oprávneného z vecného
lľ*:ĺ#ř:"ľ"1"". povinného zJecneno b*'Ĺ;;á,'j;l"" p..'iäu"riäiJ""auu p." úěely

2' Táto zmluva nadobúda platnosť' dň9m podpisu aĺluvnými stranami a účinnosť naáklade rozhodnutia okrbsného ĺ'uau śJnJä}ovolenĺ vkladu vecného bľemena dokatastra nehnutelhostí.

3' V prípade' ak sa niektoré ustanovenia Ęto zmluvy, či už vzhl,ađom k platnému právnemuporiadku alebo vzht'adom kjeho zm'enám-.stanĺ neplatn;ými, neptatné časti sa nahradiaprísl ušným i ustanoven iam i všeobecn e záv riaĺléhi il;;il;;.dp i su.

4' Zmluva bola úěastníkmi prečítaná, vájomne vysvettená, zmluvné strany jej obsahu porozumeliaked'že vyjadruje ich slo'bodnĺ avłłłnú vôľu, iĘav.nJ'*eitý* azrozumitethým sposobom naznak súhlasu s jej 
99'"|'o.'. pripájajú nluĺno*cnł*o;;';'; pľehtasujli, že ju neuzavreli v tiesniani za nápadne nevýhodnyclr poamíenok.

5. Prílohy geometľický plán č. gnon zo dňa l3'3.20l7' ptná moc'

V Miloslavove dňa .!ý1. złł+

článok v.
Záverečné ustanovenia

Povinný:

V Miloslavov e aĺa ./.ĺj.,.ł:.{.ľ./!
a

GAINER, 8.r.o.
' _ 

P!łmĺł cod! ĺ5, Eo4 oa Bíaliśava
lGo: 14 085 0'0' Ć r'lpĺ cę't2?59'560

Zsb v oBl orĺełty sUu łłall-.r ra l
odcd sp. vtaĺa lsiol 6lď/Ets

tí
Za investora:

{ SI:

Súhlas tľetej osoby - opr{vneného z vecného bremena, s touto zmtuvou:

V Bratislave dňa ..''Ü.6....ł.9,..?&I... Podľa

- distribúcia, a.s.

Paál, na z{klade plnej moci..

-oprávnený z vecného bľemena

ilá

Túto listinou vlłstnoručĺlc'poapĺsĺt"),

pdpbłznĺl(ĺ)
i v Mi}oslavorrc, dĺa

e y'ĺ.ía:ł
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