
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena 

 
 

 

uzatvorená dnešného dňa podľa § 151o Občianskeho zákonníka z jednej strany medzi: 

  

           MUDr. Viera Petrušková, rod. Peterková  

             949 01 Nitra- Zobor 

           Nar.                  r.č.    

           Štátny občan Slovenskej republiky 

ďalej ako  

 „budúci povinný z vecného bremena“  

a z druhej strany  

 Obec Zbehy,  

 Zbehy č.69, 951 42 Zbehy,  

 IČO: 00308668,  

 zastúpenou starostom obce:  Ing. Adamom Žákovičom  

ďalej ako  

 „budúci oprávnený z vecného bremena“  

 

ohľadne nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Zbehy, katastrálne územie Zbehy, za týchto 

podmienok: 

 

Čl. I. 
1. Budúci oprávnený z vecného bremena  bude stavebníkom a vlastníkom verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie  nachádzajúcich sa v obci Zbehy, katastrálne územie 

Zbehy a katastrálne územie Andač. 

 

2. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným spoluvlastníkom v podiele ½ k celku 

nehnuteľnosti  nachádzajúcej sa v obci Zbehy, kat. úz. Zbehy, zapísanej v LV č. 3516, 

KNE ako  parc.č. 2062 – orná pôda o celkovej výmere 10114 m2. 

 

Čl. II. 
1. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť i) zmluvu o zriadení vecného 

bremena  a to najneskôr do 30 pracovných dní  odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho  užívanie verejného vodovodu v k.ú. Andač, 

doručenia geometrického plánu na zameranie priebehu vecného bremena budúcej 

povinnej z vecného bremena a splnenia všetkých podmienok uložených budúcemu 

oprávnenému v tejto zmluve. ii) zmluvu o zriadení vecného bremena  a to najneskôr 

do 30 pracovných dní  odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia povoľujúceho  užívanie verejnej kanalizácie v k.ú. Andač, doručenia 

geometrického plánu na zameranie priebehu vecného bremena budúcej povinnej 

z vecného bremena a splnenia všetkých podmienok uložených budúcemu 

oprávnenému v tejto zmluve.zatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena a to 

najneskôr do 30 pracovných dní  odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia povoľujúceho  užívať v k.ú. Andač. 



2. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje, že písomnou pozvánkou, prípadne 

telefonicky ústne prizve budúcu povinnú z vecného bremena k vytýčeniu trasy sietí 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 

3. Začať s realizáciou stavby sietí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je možné 

len na základe písomného súhlasu budúcej povinnej z vecného bremena s vytýčenými 

trasami sietí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 

4. Trasa sietí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie musí byť vytýčená  a následne 

zrealizovaná tak, aby bola vedená krajom pozemku presne špecifikovanom v čl. I. ods. 

2 tejto zmluvy, tak aby v budúcnosti mohol byť pozemok využitý na výstavbu 

rodinných, prípadne bytových domov. 

 

 

Čl. III. 

1. Na základe tejto zmluvy a po splnení jednotlivých podmienok (hlavne podmienok 

stanovených v čl. II tejto zmluvy) v tejto zmluve uložených budúcemu oprávnenému 

z vecného bremena, budúci oprávnený z vecného bremena zriadi v prospech budúceho 

povinného z vecného bremena vecné bremeno spočívajúce v práve viesť verejný 

vodovod a verejnú kanalizáciu v súlade s podmienkami uvedenými v čl. II tejto 

zmluvy cez parc. č. 2062 KNE v LV č. 3516 nachádzajúcu sa v katastrálnom území 

Zbehy, obec Zbehy, okres Nitra a v práve vstupu na túto nehnuteľnosť v nevyhnutnom 

rozsahu za účelom  opravy a údržby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie  

prechádzajúcich cez túto nehnuteľnosť. 

2. Budúci povinný z vecného bremena je po splnení podmienok uvedených v čl. III ods. 

1 tejto zmluvy povinný uzavrieť s budúcim oprávneným z vecného bremena  zmluvu 

o zriadení vecného bremena v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena na 

každú verejnú stavbu osobitne a to v lehote v zmysle čl. II, tejto zmluvy.   

3. Budúci povinný z vecného bremena, ako spoluvlastník budúcej zaťaženej 

nehnuteľnosti  musí strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom 

v geometrických plánoch úkony potrebné na uloženie, opravu a údržbu verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie.  

4. Budúci oprávnený z vecného bremena dá vypracovať na vlastné náklady geometrické 

plány na zameranie vecného bremena so zohľadnením výmery ochranného pásma 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Bezodkladne po ich vypracovaní, ešte 

pred ich overením na Okresnom úrade Nitra, katastrálnom odbore je budúci oprávnený 

z vecného bremena povinný zaslať budúcej povinnej z vecného bremena predmetné 

geometrické plány na vyjadrenie. 

5. Bez písomného vyjadrenia budúcej povinnej z vecného bremena nie je možné dať 

geometrické plány overiť ani vyzvať na uzatvorenie zmluvy podľa čl. II  ods. 1 tejto 

zmluvy. 

6. Budúci povinný z vecného bremena je povinný vyzvať budúcu oprávnenú z vecného 

bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou až po 

splnení podmienok uložených mu touto zmluvou. 

7. Vecné bremeno podľa tejto zmluvy sa bude zriaďovať v zmysle ustanovenia § 151 

Občianskeho zákonníka a pôjde o vecné bremeno in personam. Vecné bremeno sa 

bude zriaďovať bezodplatne a na každú verejnú stavbu osobitne. 

8. Budúci oprávnený  nadobudne práva zodpovedajúce vecnému bremenu vkladom do 

katastra nehnuteľností. 

 

 

 



Čl. IV. 

1. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od tejto zmluvy jednostranným odstúpením, a to 

v prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia, špecifikovaného touto zmluvou alebo 

zákonom. 

2. V prípade oprávneného odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou 

zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetky plnenia, ktoré si na základe tejto zmluvy 

navzájom poskytli.  

 

Čl. V. 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci oprávnený z vecného bremena zaradí pri tvorbe 

najbližších zmien a doplnkov  k Územnému plánu Obce Zbehy najneskôr však do 

podpisu riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena nehnuteľnosť KNE  parc.č. 2062 

– orná pôda o  výmere 10114 m2zapísanú na LV č. 3516 pre kat.úz. Zbehy na funkčné 

využitie územia ako kompaktná alebo voľná uličná zástavba so zastavanosťou max. 

80% a ozelenením min. 10% za účelom bývania a/alebo základnej vybavenosti. 

 

 

Čl. VI. 

1. Právne vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, pokiaľ ich táto výslovne 

neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktorým sa 

budú riadiť ich zmluvné vzťahy vzniknuté pri tejto zmluve ako aj ostatnými platnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

2. Táto zmluva o budúcej kúpnej zmluve sa uzatvára podľa  právnych predpisov platných 

a účinných v čase uzavretia tejto zmluvy.  

3. Túto zmluvu je možné meniť a/alebo dopĺňať výlučne písomnými dodatkami 

podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva je platná a účinná a jej obsah pre zmluvné 

strany záväzný od okamihu podpísania zmluvy oboma stranami. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto 

zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť 

túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá 

vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia. 

6. Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, 

zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri 

označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je 

povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy 

druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny 

adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, 

ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali dňom vrátenia 

tejto zásielky odosielateľovi. 

7. V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane 

neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za 

následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. 

Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivosti a dobrých 

mravov, rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie 

písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo 

možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel 

zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, 



rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, 

neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také 

ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov 

a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú 

také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety. 

8. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu vrátane prípadných 

odkazov na právne normy porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. Zmluvné strany 

podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že súhlasia s obsahom/textom ako aj spôsobom 

doplnenia chýbajúceho textu samotnej Kúpnej zmluvy tak ako je to uvedené v Článku 

VIII. tejto zmluvy. 

10. V zmysle dohody zmluvných strán odstúpením od tejto zmluvy resp. od jej 

časti zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy resp. z jej 

časti dotknutej odstúpením. Odstúpenie od tejto zmluvy resp. od jej časti sa však 

nedotýka zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby Obchodného zákonníka podľa § 

262, ustanovení o zmluvnej pokute, náhrady škody a iných ustanovení, ktoré podľa 

prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 

zmluvy. 

 

V Zbehoch dňa:  

 

Budúci oprávnený z vecného     Budúci povinný z vecného 

bremena:       bremena: 

 

 

...................................                   ..................................... 

  Obec Zbehy                             MUDr. Viera Petrušková 

Ing. Adam Žákovič      

   starosta obce 

        

 


