
 
 
  
 
 

Z m l u v a 
o zriadení vecného bremena 

 
, ktorú uzavreli 
 
oprávnení z vecného bremena 
 

Peter Žák rod.Žák 
nar.        , rod. č.  
Vrbové  
občan SR 
a manželka 
Lucia Žáková rod.Macháčová 
nar.       , rod. č.  
Vrbové,  
občan SR 

 
a 
 

povinný z vecného bremena 
 

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 

 
 

I. 
 Pozemok v kat. území Trebatice, zapísaný na LV č. 1000 ako 
parcela registra „C“ č. 413, záhrada o výmere 445m2 je vo 
vlastníctve Obce Trebatice v celosti. 

Pozemok v kat.území Trebatice, zapísaný na LV č. 1867 ako 
parcela registra „C“ č.1386/2, záhrada o výmere 386m2 je 
v bezpodielovom spoluvlastníctve Petra Žáka a manželky Lucie Žákovej 
v celosti. 

 
II. 

 Obec Trebatice ako povinný z vecného bremena a Peter Žák a 
manželka Lucia Žáková ako oprávnení z vecného bremena sa dohodli 



na zriadení vecného bremena v prospech každodobého vlastníka 
parcely registra „C“ č.1386/2, záhrady o výmere 386m2, 
spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu (každodobých) 
vlastníkov parcely registra „C“ č.1386/2 cez parcelu registra „C“ 
č.413, záhradu o výmere 445m2 (vecné bremeno „in rem“) a to 
v rozsahu existujúcich hraníc parcely č.413 v čase uzavretia tejto 
zmluvy.  
 

III. 
 Účastníci zmluvy sa dohodli na tom, že vecné bremeno sa 
zriaďuje bezplatne. 
 Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu do vybudovania miestnej 
komunikácie, umožňujúcej prístup k parcele č.1386/2 z miestnej 
komunikácie ako je tomu u každého iného vlastníka nehnuteľnosti 
s prístupom z miestnej komunikácie (cesty, chodníka). 

 
IV. 

Náklady spojené s využitím práv z vecného bremena znášajú 
oprávnení z vecného bremena. 

 
V. 

Účastníci zmluvy berú na vedomie, že vecné bremeno vznikne 
povolením vkladu vecného bremena Okresným úradom v Piešťanoch. 
 Zmluvou sú však viazaní už od jej podpísania. 

 
VI. 

Uzavretie zmluvy o vecnom bremene bolo schválené uznesením 
Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach č. 9/1/2015 dňa 29. 1. 2015.  

 
VII. 

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. 
 
Trebatice, dňa  17.2.2015 
 
 
 
  
 

Mgr. Juraj VALO     Peter Žák 

    starosta obce 

 

         Lucia Žáková 


