
Zmluva o zrušení vecného bremena 
č. 055/13/04/VB 

uzatvorená v zmysle § 15 lp zák. č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „zmluva") 

medzi zmluvnými stranami: 

1.1 Povinný z vecného bremena: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpená: 
IČO: 
1Č DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo bankového účtu: 

(ďalej len „povinný") 

Mesto Senec 
Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál- primátor mesta 
00 305 065 
2020662237 

Príma banka Slovensko, a.s. 
6602827002/5600 

1. 2 Oprávnený z vecného bremena: 
Obchodné meno: STAV-COLOR investičná, s.r.o. 
Sídlo: SNP 10, 903 01 Senec 
Zastúpená: Róbert Kval - konateľ 
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 

oddiel: Sro, vložka číslo: 57834/B 
IČO: 44 727 259 

(ďalej len „oprávnený") 
(povinný a oprávnený spoločne ďalej aj len „zmluvné strany") 

II. 

Všeobecné ustanovenia 

2.1 Zmluvou o zriadení vecného bremena uzatvorenou dňa 10.09.2012 medzi oprávneným a 

povinným došlo v prospech oprávneného k bezodplatnému zriadeniu vecného bremena, 



predmetom ktorého bola povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti 

strpieť zriadenie a uloženie inžinierskych sietí na časti zaťaženej nehnuteľnosti, a to: 

k.ú. 

Senec 

Parcelné 
číslo 

3679/1 

REG. 
KN 
C 

LV 
c. 

2800 

Výmera 
v m2 
4914 

Druh pozemku 

Orná pôda 

Obec 

Senec 

Okres 

Senec 

k.ú. 

Senec 

v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 19/2012 zo dňa 25.04.2012 vyhotoveným 

Ing. Richardom Bariakom, úradne overeným Správou katastra Senec pod č. 586/2012 zo 

dňa 11.05.2012. 

Zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného bolo schválené Mestským 

zastupiteľstvom v Senci na zasadnutí dňa 06.09.2012 Uznesením MsZ v Senci č. 91/2012. 

2.2 Vyššie uvedené vecné bremeno vzniklo na základe právoplatného rozhodnutia Správy 

katastra Senec o zriadení vecného bremena a doteraz trvá. 

III. 

Predmet zmluvy 

3.1 Na základe tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že vecné bremeno - právo zriadenia 

a uloženia inžinierskych sietí zaťažujúce časť nehnuteľnosti uvedenej v či. II. ods. 2.1 tejto 

zmluvy v prospech oprávneného zrušujú. Zrušenie vecného bremena bolo schválené 

Mestským zastupiteľstvom v Senci na zasadnutí dňa 05.09.2013 Uznesením MsZ v Senci č. 

94/2013. Kópia Uznesenia MsZ v Senci číslo 94/2013 tvorí prílohu tejto zmluvy a je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno sa zrušuje bezodplatne. 

IV. 

Zánik vecného bremena 

4.1 Právo zodpovedajúce vecnému bremenu zaniká právoplatným rozhodnutím Správy katastra 

Senec o zrušení vecného bremena. 



Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad zrušenia vecného práva k nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností podá povinný bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto zmluvy. 

Akékoľvek poplatky a náklady spojené so zánikom vecného bremena (napr. správny 

poplatok za návrh na vklad) znáša oprávnený. 

V. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená, vecné bremeno k nehnuteľnosti zrušujú vo forme predpísanej 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení, katastrálneho zákona 

a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5.2 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom 2 (dva) rovnopisy budú pripojené 

k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a každá zmluvná strana obdrží po 1 (jednom) 

vyhotovení. 

5.3 Zmluvné strany súhlasia s obsahom zmluvy a vyhlasujú, že táto nebola uzavretá za 

nevýhodných podmienok alebo v tiesni a na znak súhlasu ju podpisujú. 

5.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinným na www.senec.sk. 

v _ . . . 27-09-2013 
V Senci, dna 

I 

podpísané podpísané 

4.2 

4.3 

http://www.senec.sk

