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Kúpna zmluva 

a zmluva o zriadení vecného bremena 

ktorú uzavreli 

 

Obec Trebatice 

IČO 313106  
Hlavná ul.č.247/107  

zastúpená starostom obce Mgr.Jurajom Valom 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:9945094/5200 

a 

Jozef Mrišo rod.Mrišo 

nar.9.1.1981, rod.č. 810109/7378 
bytom Trebatice, Severná ul. 427/16  

 
 

I. 

Pozemok v kat.území Trebatice, zapísaný na LV č.1000 ako 
parcela  registra „C“ č.1316/1, ostatná plocha o výmere 18366m2 je vo 
vlastníctve obce Trebatice v celosti. 

 

II. 

 Geometrickým plánom č.69/2013 bola táto parcela rozdelená na  
-parcelu registra „C“ č.1316/1, ostatnú plochu o výmere 15529m2 

-parcelu registra „C“ č.1316/44, ostatnú plochu o výmere 2674m2 
-parcelu registra „C“ č.1316/45, ostatnú plochu o výmere 84m2 
-parcelu registra „C“ č.1316/46, ostatnú plochu o výmere 39m2 

-parcelu registra „C“ č.1316/47, ostatnú plochu o výmere 40m2 
 

III. 

 Obec Trebatice týmto predáva Jozefovi Mrišovi novú parcelu 

registra „C“ č.1316/44, ostatnú plochu o výmere 2674m2 . 

Ja, Jozef Mrišo zároveň parcelu registra „C“ č.1316/44, 

ostatnú plochu o výmere 2674m2  kupujem. 
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IV. 

 Ostatné nové parcely registra „C“ č.1316/1, 1316/45, 

1316/46 a 1316/47 zostávajú vo vlastníctve Obce Trebatice v celosti. 
 

V. 

Účastníci zmluvy sa dohodli na kúpnej cene 12 €/m2, ktorá 
predstavuje za celú výmeru spolu 32.088,-€, slovom tridsaťdva-

tisícosemdesiatosem eur.   
Dohodnutá kúpna cena bude vyplatená na účet obce Trebatice 

do siedmich dní od uzatvorenia tejto zmluvy.    
 

VI. 

Účastníci zmluvy sa dohodli na zriadení vecného bremena, 

spočívajúceho v práve prechodu peši a prejazdu motorovým i 
nemotorovým vozidlom cez parcelu č.1316/44 v prospech každodobého 
vlastníka parcely č.1316/47 v rozsahu, vyznačenom geometrickým 
plánom č.69/2013, a to za účelom údržby vsakovacej studne na tejto 
parcele ako i za účelom jej opravy či úpravy. Náklady opravy a úpravy 
vsakovacej studne znáša vlastník tohoto zariadenia. 

Vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne. Obec Trebatice sa pritom 
zaväzuje vsakovaciu studňu raz za dva roky vyčistiť. 

 

VII. 

Účastníci zmluvy sa dohodli na tom, že kupujúci vytvorí na 
spoločnej hranici parciel č.1316/44 a č.1316/1 oplotenie, ktorým 

zamedzí trvale prístupu k parcele č.1316/44 z parcely č.1316/1, ktorá 
je súčasťou areálu, užívaného klubom OFK Trebatice. 

 

VIII. 

Predaj parcely č.1316/44 bol schválený uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 45/5/2013.  

 
IX. 

Účastníci zmluvy berú na vedomie, že k nadobudnutiu 
vlastníckeho práva k novej parcele a vecného bremena dôjde povolením 
vkladu vlastníckeho práva a vecného bremena na Správe katastra v 
Piešťanoch.   

 Zmluvou sú však jej účastníci viazaní už od jej podpisu. 
 

 

 

X. 

 Správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva 

zaplatí Jozef Mrišo, za návrh na vklad vecného bremena Obec 
Trebatice. 
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XI. 

 Účastníci zmluvy prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená. Zároveň potvrdzujú, že text zmluvy prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali. 
 
 

V  Trebaticiach dňa 5.6.2013 
 
 
 

 
 

Mgr.Juraj Valo     Jozef Mrišo 
      starosta      
 
       


