
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 
uzavretá podl'a ustanovenia § 50 v spojení ustanovením § í 51 n a nasl. 

Občianskeho zákonníka 

Povinný z vecného bremena: 

Mesto Zlaté Moravce 

v zastúpení: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 
1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce 
00308676 
2021058787 
Všeobecná úverová banka, a. s. 
1622578653/0200 

(ďalej len "povinný" v príslušnom tvare) 

a 

Investor: 

Meno a priezvisko: Zuzana Gábrišová, 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 

Bydlisko: 

(ďalej len "investor" v príslušnom tvare) 

Uzavierajú nasledujúcu zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
oprávneného z vecného bremena, ktorým je: 

Obchodné meno: 
Zastúpený: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Právna forma: 

SPP - distribúcia, a.s. 
Ing. IVIiloš !vanička, na základe plnej moci 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
35 91 o 739 
7020000372 
SK 7020000372 
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava l, Oddiel Sa, Vložka č. 3481/B 

(ďalej len "oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tvare) 



Článok l 
Označen le nehnuteľnosti 

1. Povmný z vecného bremena Je výlučným vlastn i kom nehnutel'nost1 - pozemku 
parcely KN registra .,E". číslo parcely: 5610/1 o výmere 4 542m2

, druh pozemku: 
ostatné plochy, ktora je v jeho prospech zapísaná na LV č. 5417, vedenom Správou 
katastra Zlaté Moravce pre katastrálne územie Zlaté Moravce. 

Článok ll 
Predmet zmluvy 

1. Povinný a investor sa dohodli, že touto zmluvou zriaďujú v prospech treteJ osoby -
oprávneného z vecného bremena, vecné bremeno, ktorým bude zaťažená 

nehnutel'nosť vymedzená v Čl l tejto zmluvy. 

2. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť na nehnuterností špecifikovanej 
v Článku l tejto zmluvy: 

> existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného 
z vecného bremena a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom 
č. 23/2012 fila vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia 
inžinierskych sietí zo dňa 23.08.2012, vyhotoveným Ing. Máriom 
Lorinczim, Žitava 1402/18, 952 01 Vráble, IČO: 35 338 768, úradne 
overeným Správou katastra Zlaté Moravce pod č. 458/2012 dňa 
24.08.2012 a 

Y strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného 
z vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských 
zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje 
na celú dotknutú nehnuteľnosť. 

3. Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť uloženie 
plynárenských zariadení sa vzt'ahuje na časť predmetnej nehnutel'nosti v rozsahu 
vyznačenom. na geometnckom pláne zak. č 23/2012, vypracovanom Ing. Máriom 
Lärinczim, Zitava 1402/18, 952 01 Vráble, IČO· 35 338 768, úradne overeným 
Správou katastra Zlaté Moravce pod č 458/2012 dňa 24.08.2012. 

4. Vecné bremeno spočíva}úce v povinnosti strpieť prechod a prejazd zamestnancov 
a vozidiel oprávneného z vecného bremena sa vzťahuje na celú predmetnú 
nehnutel'nosť. 

5. Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnutel'nosti a spolu s ním prechédza na 
nadobúdatel'a t.J. pov1nným z vecného bremena je vlastník alebo spoluvlastníci vyššie 
uvedenej nehnuteľnosti 

6. Oprávneny z vecného bremena je SPP- distribúcia, a s., ktorý vecné bremeno priJíma. 
Povinný z vecného bremena sa zavazuje trpie!' výkon jeho práva zodpovedaJúceho 
vecnému bremenu LJ. strpieť na tomto pozemku uloženie inžinierskych sieti 
(plynárenských zanadení). ich prevádzku a údržbu a strpieť prechod a prejazd 
zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena_ 

7 Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú 



Článok 111 
Náhrada na zriadenie vecného bremena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno vymedzené v Čl. ll tejto zmluvy 
zriaďujú bezodplatne. 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva Je platná dňom jej uzavretia. Právne úč1nky tejto zmluvy nastávajú vkladom 
vecného bremena do katastra nehnutel'ností v prospech oprávneného 
z vecného bremena. 

2. Investor sa zaväzuje podať návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností 
na príslušnú správu katastra na svoje náklady bez zbytočného odkladu po prejaveni 
písomného súhlasu tretej osoby- oprávneného z vecného bremena, s touto zmluvou. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne 
Dostatočne určitá a zrozumiterná. že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok. a že ich zmluvná vornost' nebola obmedzená 

4. Zmluva je vyhotovená v šiest1ch exemplároch. z ktorých jeden je určený pre povinného. 
dva pre investora, jeden pre oprávneného z vecného bremena a minimálne dva pre 
potreby príslušnej správy katastra. 

5 . Neoddeliteľnou sučast'ou tejto zmluvy sú prílohy: 

príloha č. 1 

Kópia geometrického plánu č . 2312012 na vyznačenie vecného bremena na 
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 23.08 2012, vypracovaného 
Ing. Máriom Lôrinczím, Žitava 1402118. 952 01 Vráble, IČO : 35 338 768, úradne 
overeného Správou katastra Zlaté Moravce pod č . 458/2012 dňa 24.08.2012 

príloha č . 2 

Výpis z obchodného registra oprávneného z vecného bremena - kópia 

Pd)oha č. 3 

Kópia plnej moci zástupcu oprávneného z vecného bremena 

príloha č 4 

Kópia Uznesenia č 41712012 z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých 
Moravc1ach konaného dňa 20.09 .2012 
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\lázov ulite !iného \·erejného prie~transh·H) a orientačné číslo (príp. supisné číslo): 

Názo,· ohrc: 
PSČ: 
S tát: 
Dátum rutrodeniu: 

Vznik funkcie: 15.09,2010 

prafseda predstavensim od l . 7.2012 
Meno a priezvisko: Sebastim1 Jochem 
Bydlisko: 
Názov ulite (iného ,-crcjného ptie!r;t-ransh·a) 11 orientačné číslo (príp. súpisu~ i:líslo): 

Názov o !Jre: 
PSC: 
Štát: 
DiJtum narodenia: 

t~· Vznik funkcie: OJ .04 .2012 

podpr.::dst:r.-ia 
Meno a priezvisko: lng .. <;;t-ef.m Sebe-sta 
B~rdlisko: 
Názov ulite (iného verejnl!ho priestransh·s) a orientačné ~íslo (príp. súpisné číslo): 

Ná:Lo,, ohtc: 
PSČ: 
Dátum narodenia: 
Rodné ~íslo: 

Vznik funkcie: 12.07.2012 

Spôsob konania natutáro.ebo orgánu\' mene akciol--ej spoločnosti: 
Konať v mene spoločn~1i sú oprávnení všetci členovia predstavenstva~ SpoločMst' zaväzuju súhlasn~m 
prejavom vol~! nnjmen~j dvaja členovia preili>tt•vcns-tva. Podpisovani!! u spoločnost' sa vykoni1 lak. '/c k 
vytlač.enému alebo napisanému názvu spoločnosti. mcn.-lm a funkóám v prcd...tavcnstvc podpi-;ujúci 
pripoja svoj 1~1dpís. 

Vlll. DOZORNÁ RADA 

Meno a priezvisko: Pavol Korienek 
B~.-dLisko: 
Názo,, ulice (iného ''erejného priestrunsh·a) a or.icntač.né číslo (príp. súpisné Cí.slo): 

Názov ob<:c: 
PS(': 
Dátum narodenia: 
Rodn~ (isto: 

Vntik ľunkric: 25.11.2011 

Meno a priezvisko: Ing. Richard V<~dkerty 
Bydlisko: 
Ntuov ul.icc (Iného 'l' ťrĽjnébo pr-icstrnllstnl) ii oril!nhl~llŕ číslo (t>rip. súpisn(c ťíslo): 

Struna 2 



~úo,- obet: 
rsC: 
Dátulll nl.lro-denia: 
Rodn1' č íslo: 

\':wik funkcie: 25 . 1 J .::u l l 

:vlrno a prin:vi~ko : In:: . R.J ~ti " l<l \ ( ' h.,v.mc·c. PhD 
Bydlisko: 
~ázov uliee ťin~o n~rejného priť'~tnln'-h- ~l) ~) orii.·ntn čn(· čí•do (J)rÍIJ. ;;ópi;;né ~í<~lnJ: 

NáLo,· obec: 
PSČ: 
Oátum narod<>niu: 
Ro-doť> číslo: 

V.u1í.k funkcie: J ~ .o: . .2ll l 2 

:\1 eno fi priezvi~ko: ln:;l . Rc-.bctt Procházi ll 
Bydlisko: 
~{tzO\' ulite (iuého '>·ercjného priestntnstvu) a orieutučné ~í~lo (prip. supisné C·ís!u); 

Nár.ov ohee: 
PSČ: 
DMum narO<leoia: 
Rodné číslo: 

Vntik funkric: 12 .07 . ~ 0 12 

~mo a priezvisko: lt1!2 . ľ\fuos lav R~Gk~' 

Bydlisko: 
Názov ulice (Iného ,·e-rejného prÍl'Sir::tJl'\l\ ~1) a oricrltUČih; či,lo (J)rip . .,,·Jpi .. né- N'lli•l: 

Názo,· ol>.ce: 
PSC: 
DMum narodeniu: 
RodnÉ' čí !!l lo: 

Vznik funkcie: J 2.07 .2012 

N<·n 
Meno a pr·lczvi~ko: Fkkchard J u~iwig 
Bydlisko: 
Názo,· ulite (iného verejného prie~iranstvu) a oriťotačné číslo (_prip. súpisné l'í.~iloJ: 

~ázov obec: 
PSé: 
Štát: 
Diltum mlr<Klerlia: 

Vvtik funkeíc: OJ .( 1 7 ::'iťJ 1.2 

Obr hndnť meno : 
:')],". -: !1_ .. ,1.:\· p i_ n;Ír.: n .l:· · pri .:! ln -;,:1 . . 1. , 

~t r : .. u 
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Sídlo; 
.'Jnzo" ullce (inébo Hn:>jného priestran~tvn) a oril'rHHčnt> ~isto <prír. súrí~né 6slo1: 

i'lflzov o11re: 
PSt: 

X. V\.SK-\ ZÁKLADNÉHO IMANIA 

l 957 417 5116,070000 ElJR 

XL ROZSAH SPLATENIA ZÁKLAD~ÉHO Lľ\1ANLA 

l 957 ~ 17 5%,070000 EUR 

XII. AKCIE 

Počet: JO 
Druh: kmcň(lvé 
Fonns: akcie na meno 
Podoba: listinné 
M_enm·itá hodnota: 3 ~119~390000 .EUR 

Po~et: l 
Drnh: kmeňové 
Forma: akcii! na meno 
Podoba: listinné 
Mcno,·ité hodnota: 1 957 J84 402,170000 EUR 

ÚALŠIE PRÁVNE SKUTOtNOSTI 

XI1L INÉ Í)ALŠIE I,Ri\VNE SKUľO("'NOSTI 

l. ~p0lo(·nosf bola 7alcržená .spoločen..">kou zmluvou zo dňa 26.11.2()()4 podľa ustanovení ~ l 6.~ a n;1sl 
Olx:bodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 741/04, Nz S4771/04 spísanej JUDr. han-om 
Macikom. notárom. 
2. Zv)•seníc zflkl.adného iUlania mzltodnulim jediného a.kcion[u·a ·t.o J.na 18. 05. 2006 spÍt><Ul~ vo fonnL· 
not.í:rskcj zápisnice 281/2006, NZ 1912612006. NCRls 19019/2006 z 1.000.000.- Sk na 5R.9ó9.16.:'.500.-

P Sk. 
3. Rozhodnutie jediného akciOUc-lra vo torme notárskej zápisnice č. N 28J!2006. Nz 19126.'2006. ~CRJ..; 
19019/2006 zo dilu 18.05.2006. 
4_ Zúpis 7. v~<Sicd.k.ov volieb l:·h:nov d.o:wmej raJy vol~n)·ch 7.runcstnmcamí kon<~jÚL:1 ~h s.t v drio'\_:h 21. 
~2.11.20M. 

:i. Výpis z notársk~j zápisnice č. N 160!2007, Nz 2JJJ4/2007. NCRis 21024/2007 zo dňa 30.05.2007. 
6. ~otárs.ka zápisnica N 3~2!2008, Nz 17870/2008 zo dil.a 29.04.2008 oswdč:ujúL~a priebeh riadndw 
valného zbromaid~;nia. 
7. Výpis z. notárskej ·1--ápisnicc č. N '""82/2009, Nz 13475/2009, NC'Rls 13650/2009 zo dlia 2SJH .10<){J 
osvedčujúd priebeh riadneho valoého zhromaž.denía. 
8. Osvool;eoíe o priebehu valné-ho zhromaždčnia zo dňa 28.04.2009 spísané vo f0rme norárskei z.ípisni .. ,e 
N 482/2009 Nz 13475f2D09. 
R0LhoJnutie jcd.inbho akdoruira z.o dil~1 24.06.2009. 
tJ. R<,zhodnutic jediného akcion:'1ra Zl., dúa 17.•1.2009. 
l O. R07h0dnutie jediného akcionára 7.J.' dňa l 0.5 .20 l O. 
l l. Rozhodnutie jedinébo akcionára zo dľw} 1.08.20 l O. 
12. Rozhodnutie jOOi.ného akcionára :w dlw 12.0 J .20 J ]_ 
13 . Ro:thoJnutie jl!din&ho a.kóo.náca zu di4l 05.05.20 l l. 

Stnma .t 
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na: 

PLNOMOCENSTVO 

Spoločnosť 

SPP- distribúcia, a.s. 

Por. č. 46/2012 
Bratislava 13. 03. 2012 

so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, 
IČO: 35910739, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Odd.: Sa, vl. č.: 3481/B 
oprávnení konať v jej mene 

Jean-Pierre Béringuier- predseda predstavenstva 
Ing. Martin Bartošovič- člen predstavenstva 

(ďalej len "splnomocniteľ) 

splnomocňuje týmto 

Ing. Miloš !vanička, dátum narodenia 
Adresa: 

vedúci oddelenia prevádzky 

(ďalej len "splnomocnenec") 

a) na vydávanie stanovísk k výstavbe objektov cudzích investorov pre konanie podľa stavebného 
zákona; 

b) na vydávanie stanovísk k výstavbe objektov cudzích investorov v ochrannom alebo 
bezpečnostnom pásme pre konanie podl'a stavebného zákona; 

c) na uzatváranie zmlúv o preložke plynárenského zariadenia v zmysle ustanovenia § 58 zákona č. 
656/2004 Z.z. o energetike; 

d) na uzatváranie zmlúv o zriadení vecných bremien v prospech splnomocnitel'a (splnomocníte!' je 
oprávnený z vecného bremena); 

e) na uzatváranie zmlúv o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za 
vady preložky plynárenského zariadenia; 

f) na uzatváranie darovacích zmlúv, v ktorých splnomocníte!' vystupuje na strane obdarovaného; 
g) na zastupovanie splnomocnitel'a v správnych konaniach, najmä v konaní podl'a zákona 

č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych práv a iných práv 
k nehnutel'nostiam. 

Splnomocnenec je zároveň oprávnený splnomocniť iné subjekty, aby v mene splnomocnitel'a podali na 
príslušnú správu katastra návrh na vykonanie záznamu zákonného vecného bremena podl'a 
príslušných ustanovení zákona o energetike (zákon č. 656/2004 Z.z. resp. akýkol'vek iný zákon, 
ktorým bude v budúcnosti zákon č. 656/2004 Z.z. nahradený). 

Udelením tohto plnomocenstva sa ruší plnomocenstvo poradové číslo 38/2012 zo dňa 31.1.2012. 

Jean-Pierre Béringuier 
predseda predstavenstva 

SPP- distribúcia, a.s. 

Plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu. 

V Bratislave, dňa 

,-4_~---~~./ ·--,

Ing. Martin Bartošovič 
člen predstavenstva 

SPP- distribúcia, a.s. 

Ing. Miloš !vanička 
vedúci oddelenia prevádzky 



OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Jean-Pierre, Gérard, Frédéric 
Beringuier, dátum narodenia r.č., bytom · --- - - --
ktorého( ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti-
úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: . ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uzna 
(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 195271/2012. 

Bratislava dňa 23.3.2012 

OSVEDČENIE 

o pravosti podpisu 

.............................. :·.-.-............. . 
Ing. Juraj Alfäldy 

pracovník poverený notárom 

-Podl'a knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Martin Bartošovič. dátum 
narodenia r.č. bytom ktorého(ej) totožnosť som z1 
(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti- úradný doklad: Občiansky preul 
séria a/alebo číslo: ktorý(á) ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register 
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 195272/2012. 

Bratislava dňa 23.3.2012 

Upozornenie! Notár legalizáciou 
neosvedčuje pravdivosť skutočností 
uvádzaných v listine (§58 ods. 4 

/ ' ;;. 
-........... o./.,..,. ;.~ :~·:.· .................. . 

In~ .. Juraj Alfäldy 
pracovník poverený notárom 
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Uznesenie č. 417/2012 
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 20.09.2012 

Schválenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce -
č. parcely 5610/1, k.ú. Zlaté Moravce pre tretiu osobu- oprávneného: SPP- distribúcia, 
a.s. spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí a prechode a prejazde 
zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby a opravy 
plynárenských zariadení (investor: Zuzana Gábrišová) 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 18. zasadnutí MsZ konanom dňa 
20.09.2012 

prerokovalo 

návrh na schválenie vecného bremena a návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na 
nehnuteľnosti, ktorá je výlučným vlastníctvom mesta Zlaté Moravce (LV č. 5417) -
pozemok KN registra ,,E", č. parcely 561011 (druh pozemku: ostatné plochy, celková výmera: 
4 542 m2

), ktorý sa nachádza v katastrálnom území Zlaté Moravce, v prospech tretej osoby 
ako oprávneného z vecného bremena: SPP - distribúcia, a.s. (investor - Zuzana Gábrišová, 
Zlaté Moravce), ktoré spočíva v povinnosti povinného Mesta Zlaté Moravce strpieť na 
uvedenej nehnuteľnosti existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného 
z vecného bremena a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom a strpieť prechod 
a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby 
a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu 
vzťahuje na celú dotknutú nelumteľnosť 

schvaľuje 

a) návrh zmluvy o zriadení vecného bremena podľa ustanovenia § 50 v spojení 
s ustanovením § 151 n a nasl. zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov medzi zmluvnými stranami Mesto Zlaté Moravce ako povinným z vecného 
bremena, investorom: - Zuzana Gábrišová, bytom: 

a treťou osobou ako oprávnen)rm z vecného bremena: SPP - distribúcia, a.s., 
Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava, IČO: 35 910 739, predmetom ktorej je zriadenie 
vecného bremena na nehnuteľnosti, ktorá je výlučným vlastníctvom mesta Zlaté Moravce 
(LV č. 5417)- pozemok KN registra "E", č. parcely 5610/1 (druh pozemku: ostatné plochy, 
celková výmera: 4 542 m2

), ktorý sa nachádza v katastrálnom území Zlaté Moravce, a ktoré 
spočíva v povinnosti povinného Mesta Zlaté Moravce strpieť na špecifikovanej nehnuteľnosti: 
- existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena 
a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 23/2012 na vyznačenie vecného 
bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 23.08.2012, vyhotoveným Ing. 
Máriom Lórinczim, Žitava 1402/18, 952 Ol Vráble, IČO: 35 338 768, úradne overeným 
Správou katastra Zlaté Moravce pod č. 458/2012 dňa 24.08.2012 a 
- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za 
účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom 
rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť, 

b) zriadenie vecného bremena špecifikovaného v ods. a) tohto uznesenia bezodplatne 



ukladá 

vedúcej oddelenia správy majetku mesta 7.abezpečiť uzatvorenie 
vecneho bremena podľa schvafovacej časti tohto uznesenia 

:zmluvy o zriadení 

splnomocňuje 

primátora mesta Zlaté Moravce podpísaním Zmluvy o zriadeni vecného bremena poJI'a 
schvaľovacej časti tohto uznesenia 

V Zlatý·ch Moravciach dňa 20.09.2012 

'· 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
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