
ZI'ÁLUVA o ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN č. 813/2020
uzatvoÍená podl'a $ l5l n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník

v zneni neskorších predpisov (d'alej len,,zmluva")

1.1

t.2

1. ZMLUVNE STRANY

Povinný z vecného bľemena:
Názov:
Sídlo:
Zastupený:

ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:

IBAN:
BIC:
(d'alej aj ako,,povinný")

oprávnený z vecného bľemena:
Meno a priezvisko:
Narodený:

Rodné číslo:
Trvale bytom:
Štátna príslušnost':
(ďalej aj ako,,oprávnený")

2.1

Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7, g27 l5 Šaľa
Róbert Tôlgyesi - zástupca primátora mesta Šal'a na
zák|ade Poverenia zo dŤn |0' 12' 2020
00 306 185

2021024049, nie je platcom DPH
Slovenská sporitel'ňa, a.s.

sK82 0900 0000 00s1 2430 6282
GIBASKBX

Eugen Mókos, rod.

Hlavná 12147,927 Ol Šaľa
Slovenská ľepublika

Z. UVODNE USTANOVENIA

2.2

Povinný je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľnosti - pozemku parcely registľa
CKN číslo 9I2l1, zastavaná plocha anádvorie o ýmeľe 5462 m2, vedenej katastrálnym
odborom okľesného úradu Šaľa pľe obec a katastrálne izemie Šal'a na LV č. 1 (ďalej aj

ako rrzat' ažená nehnutel'nost"').
oprávnený je na zák|ade Stavebného povolenia č.249312008 - 10 zo dňa |7.07.2009
vydaného mestom Šaľa ako Vecne a miestne príslušným stavebným úľadom podl'a $ l 17

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. oúzetnnom plánovaní astavebnom poriadku (stavebný

zákon) v zneni neskorších predpisov v spojení s Rozhodnutím Kľajského stavebného
úľadu vNitre č' KSUNR-2009-942-002 zo dňa 09.l0.2009, právoplatné avykonateľné
dňa l8.l0.2009 stavebníkom garáže na ulici Hlavnej v Šali, súčasťou ktoľej je pripojenie
na verejný rozvod elektrickej eneľgie (ďalej aj ako ,,elektrická pľípojka")'
Elektrická prípojka sa nachádza na časti zat'aženej nehnuteľnosti vyznačenej V
Geometrickom pláne č. 10712020 zo dňa 02.11.2020, vyhotovitel'Geo Advice, s.ľ.o.'

Jazemá 585/30, 927 Ol Šaľa dňa o2.l1.2o2o' úľadne overený katastľálnym odborom

2.3

/r?
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3.1

okresného úľadu Šaľa dňa O5.1|.2O2O pod číslom G1-482\2O2O (ďalej aj ako
,,geometľický plán")'

3. ZRIADENIE VECNÝCH BREMIEN

3.2

Povinný ako vlastnik zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto Zmluvou v pľospech
oprávneného vecné bremená in peľsonam, predmetom ktoých je povinnost' povinného
ako vlastníka zat'aženej nehnutel'nosti strpiet' na časti zat'aženej nehnutel'nosti v ľozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne ziadenie, uloŽenie a uživanie elektrickej prípojky v
zmysle zákona č. 25I12012 Z'z. o energetike a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v
znení neskoľších predpisov (ďalej aj ako ,,v€cné bremená"), za podmienok ďalej
dohodnutých v tejto Zmluve.
oprávnený vecné bremená podľa tejto Zmluvy prijíma.

4. oDPLATA A SPÔsoB JEJ ÚHnĺuy

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, Že povinný znaďuje vecné bľemená podl'a tejto Zmluw Za
jednorazovú odplafu vcelkovej ýške 277,58 EUR (slovom: dvestosedemdesiatsedem
eur a pät'desiatosem centov) za celú výmeru vecných bremien podľa čl. 3. tejto Zm|uvy.

4.2 Zmluvné stľany sa ýslovne dohodli, že jednorazovú odplatu dohodnutu v tejto Zmluve je
oprávnený povinný zaplatit' najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní odo
dňa účinnosti tejto Zm|uvy podl'a čl. 8. ods' 8.1 tejto Zmluvy bezhotovostným prevodom
na bankový účet povinného uvedený v čl. t. tejto Zmluvy s použitím vaľiabilného
symbolu: 2920272901, alebo v hotovosti do pokladne povinného.

4'3 Ak sa oprávnený ocitne v omeškaní s úhľadou jednorazovej odplaty v prospech
povinného, oprávnený sa zaväzuje zapl'atit' povinnému úľoky z omeškania, ktoých
sadzba bude vypočitaná podľa Nariadenia vlády Slovenskej ľepubliky č. 8711995 Z.z.,
ktoým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonrlika v platnom zneni,
resp. iného aktuálne platného právneho predpisu upravujúceho výpočet sadzby úrokov
z omeškania.

4.4 Zmluvne stľany sa dohodli, že uzatvorením tejto Zmluvy budú vysporiadané všetky
nároky povinného vyplývajúce zo znadenia vecných bremien podľa tejto Zmluvy,
vrátane nárokov povinného na jednorazovu náhradu za zriadenie vecných bremien,
nútené obmedzenie uživania zat'aženej nehnuteľnosti, aŽe si povinný nebude z tohto
titulu uplatňovať žiadne ďalšie náľoky voči opľávnenému. Týmto nie je dotknutý náľok
povinného na náhradu škody, ak mu vznikne po podpise tejto Zmluvy porušením
povinností oprávneného pri qýkone práv vyplývajúcich z vecných bremien.

5. OSOBITNE VYHLASENIA ZMLUVNYCH STRAN

5.1 Povinný vyhlasuje, Že:

a) je oprávnený samostatne nakladať so zat'aŽenou nehnuteľnost'ou v celom rozsahu
potrebnom pre platné uzawetietejto Zm|uvy,

b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv kzat'aženej nehnuteľnosti

,
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do katastra nehnutel'ností a neexistujú Žiadne faktické alebo pľávne prekážky, ktoľé
by bránili uzavrieť túto Zmluvu a vykonávat' práva zodpovedajúce vecným
bremenám oprávneným,

c) zat'aženi nehnutel'nosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi
Slovenskej ľepubliky a Žiadna tľetia osoba si neuplatňuje a ani nemôŽe uplatňovat'
akékoľvek náľoky k zat' aženej nehnuteľnosti,

d) povinný ako ýlučný vlastník zat'aženej nehnuteľnosti nie je účastníkom Žiadneho
súdneho alebo iného sporu týkajúceho Sa resp. súvisiaceho So zaťaženou
nehnuteľnost'ou.

Ziadenie vecných bľemien v pľospech oprávneného bolo schválené Uznesením číslo
912020 _ XXIII. z9' zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Šali zo dňa O3.|2.2O2O.
Kópia Uznesenia Mestského zastupitel'stva v Šali č. 9l2O2O - XXIII. tvoľí prílohu tejto
Zm|uvy a je neoddeliteľnou súčast'ou tejto Zmluvy.

5.2

6.r

6. VZNIK VECNÝCH BREMI A DOBA ICH TRVANIA

6.2

Vecné bremená podľa tejto zm|uvy sa znad'uju na dobu neurčitú. opľávnený
nadobudne práva zodpovedajúce vecným bľemenám podľa tejto Zmluvy povolením
vkladu vecných bremien v prospech oprávneného do príslušného katastra nehnutel'ností.
Zmluvne strany sa dohodli, že návrh na vklad vecných bremien podľa tejto Zmluvy
(spolu s dokumentáciou a všetkými prílohami, ktoÉ vyŽadujú príslušné právne pľedpisy)
podá povinný, pričom oprávnený týmto výslovne splnomocňuje povinného na podanie
takéhoto návľhu na vklad, ako aj na prípadné dopĺňanie návľhu na vklad a nahliadanie do
spisu.
Všetky náklady spojené s katastľálnym konaním vo veci vkladu vecných bremien do
katastra nehnuteľností podľa tejto Zmluvy, vľátane spľávneho poplatku za katastľálne
konanie vo veci vkladu vecných bremien do katastra nehnutel'ností podľa tejto Zmluvy,
znáša po dohode zmluvných strán v plnej vyške oprávnený.
Zm|uvné stľany beru na vedomie, že podpísaním tejto Zmluvy sú svojimi zmluvnými
pľejavmi viazani. Zmluvné stľany sa dohodli, že ak návrh na vklad vecných bremien
podl'a tejto Zm|uvy bude prerušený alebo zamietnutý sú si zmluvné strany povinné
poskytnút' vzájomnu súčinnost' potrebnú na to, aby došlo k odstráneniu nedostatku
Zmluvy za účelom jej vkladu do katastľa nehnuteľností, vrátane uzavretia prípadného
dodatku Zmluvy.

6.3

6.4

VOD A PRECH DP

7.1 Vecné bľemená znadené touto Zmluvou sú spojené s vlastníctvom zaťaženej
nehnuteľnosti a prechádzajú s vlastníctvom zaťaŽenej nehnuteľnosti na každého jej
nadobúdateľa. Pre vylúčenie pochybností, ak dôjde k rozdeleniu zat'aŽenej nehnuteľnosti,
budú vecné bremená viaznuť na novovzniknutých parcelách vrovnakom rozsahu, ako to
vyplýva ztejto Zm|uvy vo vzt'ahu kzat'aŽenej nehnuteľnosti.

7
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8. ZAVERECNE USTANOVENIA

8'1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými oboma stranami aúčinnost'
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na internetovej stľánke povinného v zmysle
občianskeho zákonníka v spojeni so zák. č. 21l/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov.
Zmluvné strany ýslovne súhlasia so zverejnením celej tejto Zmluvy na internetovej
stránke povinného.

8.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1: Kópia Uznesenia Mestského zastupitel'stva v Šali č.9l2O2O - XXIII.,
Príloha č. 2: Kópia Geometľického plánu č' Gl-482/2020.

8.3 Yďahy zmluvných stľán založené touto Zmluvou, ktoré táto Zm|uva výslovne
neupravuje, sa riadia pľíslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a ostatných
platných právnych predpisov Slovenskej ľepubliky.

8.4 V prípade, ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude súdom alebo príslušným
štátnym orgánom z akéhokol'vek dôvodu prehlásene za neplatné, nedostatočne určité
alebo nevykonateľné, zmluvné stľany sa zavázujú odstránit' dodatkom tejto Zmluvy
takúto neplatnost', nedostatočnú určitost' alebo nevykonateľnosť takým spôsobom, aby
bol zmysel tejto Zmluvy naplnený.

8'5 Akékol'vek Zmeny tejto Zmluvy je moŽné vykonať qýlučne na základe písomnej dohody
zmluvných strán foľmou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.

8.ó oprávnený berie na vedomie' Že povinný a jeho sprostredkovatelia spracúvajú v zmysle
nariadenia Európskeho paľlamentu a rady (EU) 20161679 z 27. apnla 2016 o ochrane
ťyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktoým sa zrušuje smernica 95/46lES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) osobné
údaje oprávneného v rozsahu stanovenom v tejto Zmluve v rámci činností spojených so
spľávou vlastného majetku povinného, po dobu nevyhnutne potľebnú na zabezpečente
práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzt'ahu založeného na základe tejto
Zm|uvy a následne na účely aľchivácie po dobu trvania archivačnej doby v súlade so
zákonom č' 39512002 Z.z. o archívoch a ľegistratúrach a o doplnení niektoĺých zákonov v
platnom zneni. Spľacúvanie osobných údajov oprávneného je v súlade s čl' 6. ods. 1

písm' b) všeobecného nariadenia o ochľane údajov potrebné na plnenie tejto Zmluvy.
opľávnený zároveň vyhlasuje, že za účelom lzavtetia tejto Zmluvy pri poskýnutí
osobných údajov povinnému bol dostatočne infoľmovaný o svojich pľávach
vypl1ivajúcich Zo spracúvania jeho osobných údajov, o povinnosti osobné údaje
poskytnút'v súvislosti so zákonnými alebo zmluvnými poŽiadavkami, ako aj o ďalších
ľelevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente,,Podmienky ochľany súkľomia",
s ktorého obsahom sa opľávnený pred podpísaním tejto Zmluvy oboznámil. opľávnený
berie na vedomie Že informácie o spracovávaní osobných údajov sú dostupné na
webovom sídle povinného: www.sala.sk.

8.6 Zm|uvaje vyhotovená v 6 (slovom: šiestich) ľovnopisoch, pričom povinný prevezme 2
(slovom: dva) rovnopisy, oprávnený prevezme2 (slovom: dva) rovnopisy po nadobudnutí
účinnosti tejto Zmluvy a pre účely povolenia vkladu vecných bremien do katastra
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8.7

nehnutel'ností budú použité 2 (slovom: dva) rovnopisy tejto Zmllvy.
Zmĺlwné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená, túto Zmluvu
uzatvorili na zák|ade ich slobodnej vôle, táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok, tuto Zmluvl si prečítali, jej obsahu rozumejú
anaznak súhlasu ju podpisujú.

V Šali ...3.,!),. ..2020

Za oprávneného Za povinného

Eugen Mókos Tiilgyesi
zástupca ľa mesta Sal'a

na základe Poverenia zo dňa l0. 12.2020
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