
 

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 
 

             Povinný z vecného bremena : 

             Obec Švedlár, zastúpená starostom obce p. Vladimírom Končíkom,  

             053 34 Švedlár č. 87, 

             IČO: 329681, 

             DIČ: 2021259471 

            (ďalej len „povinný z vecného bremena“) 
 

             a 

             Oprávnený z vecného bremena : 

             Poľovnícke združenie Švedlár,  zastúpené predsedom  

             poľovníckeho združenia  p. Vladimírom Končíkom 

             053 34 Švedlár     

             IČO : 31267629 

             DIČ : 2021259647    

            (ďalej len „oprávnení z vecného bremena  “), 

 

 

uzatvárajú v súlade s § 151n  a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení túto 

 

zmluvu o zriadení vecného bremena: 

 

čl. I. 

1.Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 

v katastrálnom území Švedlár,  v katastri nehnuteľnosti vedenom na Okresnom úrade Gelnica, 

katastrálnom odbore a to parcely  registra ,, C”   číslo 83/1, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere  3433 m2       , zapísanej na  liste vlastníctva 1, katastrálne územie Švedlár , obec 

Švedlár, okres Gelnica  .  

 

2. Oprávnený   z vecného bremena je výlučným  vlastníkom  nehnuteľností nachádzajúcich sa    

v katastrálnom území Švedlár, v katastri nehnuteľnosti vedenom na Okresnom úrade Gelnica, 

katastrálnom odbore a to parcely registra ,,C”, číslo 83/3 , zastavané plochy a nádvoria  o 

výmere  45 m2  a parcely registra ,,C”, číslo 83/4 , zastavané plochy a nádvoria  o výmere  18 

m2  , zapísaných na liste vlastníctva 1060, katastrálne územie Švedlár, obec Švedlár, okres 

Gelnica. 

 

čl. II. 

 

1. Povinný  z vecného bremena , ako vlastník nehnuteľnosti špecifikovanej v článku I. odsek 1. 

zmluvy, týmto zriaďuje v prospech Oprávneného z vecného bremena, ako vlastníka 

nehnuteľností špecifikovaných v článku I. odsek 2. zmluvy,  

vecné bremeno práva prístupu ku parcelám , vedených na LV 1060, CKN 83/3 a 83/4 cez 

parcelu obce CKN 83/1  . 

 

2. Oprávnený z vecného bremena , ako vlastník nehnuteľností  špecifikovaných v článku I. 

odsek 2. zmluvy ,  vecné bremeno špecifikované v bode 1. tohto článku prijíma a povinný 

z vecného bremena sa zaväzuje toto právo trpieť.  

 



3. Vecné bremeno práva prechodu sa zriaďuje bezplatne. 

 

4. Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka nehnuteľnosti špecifikovanej v článku I. 

odsek 1. zmluvy  trpieť vlastníkovi nehnuteľností špecifikovaných v článku I. odsek 2. 

prechod. 

  

 

čl. III. 

 

 

 1. Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom, že zmluvu uzatvárajú po 

vzájomnom  prejednaní podľa ich  pravej  vôle  slobodne a vážne, zrozumiteľne a určite, nie 

v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autenticitu tejto 

zmluvy svojimi podpismi. 

2. Oprávnení z vecného bremena, podpisom tejto zmluvy zároveň dávajú súhlas obci podľa 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na 

spracúvanie ich osobných údajov uvedených v úvode  tejto zmluvy pre potreby vnútorných 

evidencií obce bez časového obmedzenia. Odvolanie súhlasu musí byť písomné a doručené 

obci. 

3. Ostatné právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluva sa vyhotoví v  6 vyhotoveniach, pričom obec dostane 2 vyhotovenia a oprávnení 

z vecného bremena 4 .               

5. Prílohou  tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť je výpis z uznesenia Obecného 

zastupiteľstva obce Švedlár zo dňa 14.11.2022, číslo 540/2022/XI., ktorým bolo schválené 

zriadenie vecného bremena. 

6. Zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami, je zverejňovaná na webovom 

sídle v súlade so zákonom č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) a účinnosť nadobúda 

rozhodnutím Okresného úradu, katastrálneho odboru  o povolení vkladu. 

7. Všetky náklady spojené s vypracovaním tejto zmluvy a s podaním návrhu na vklad na 

Okresný úrad, katastrálny odbor hradia v plnom rozsahu oprávnení z vecného bremena. Návrh 

na vklad podajú oprávnení z vecného bremena. 

 

Vo Švedlári,  21.11.2022 

 

 

 

                                                                       

 

 

    ___________________________                              ____________________________ 

       povinný z vecného bremena                                     oprávnený z vecného bremena       

            Vladimír Končík                                                         Vladimír Končík                         

               starosta obce                                                                predseda PZ 

                                                                                                                                                          


