
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

uzavretá podľa § 50a Obč. zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 

 

Budúci povinný z vecného bremena :  Obec Liešťany 

                                                                    Liešťany č.1   

                                                                    972 27 Liešťany  

                                                                    IČO : 00318230  

                                                                    v zastúpení : Ľubomír Noska, starosta obce  

 

Budúci oprávnení z vecného bremena : Tomáš Holenka 

                                                                        Liešťany č. 454 

                                                                        972 27 Liešťany  

                                                                       dátum narodenia : 13.12.1989 

                                                                       rodné číslo : 891213/8345  

                        

                                                                      : Ivana Holenková 

                                                                        Liešťany č. 454 

                                                                        972 27 Liešťany  

                                                                        dátum narodenia : 19.08.1992 

                                                                        rodné číslo : 925819/8323 

 

                                                           

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Budúci povinný z vecného bremena,  Obec Liešťany, Liešťany č. 1, 972 27 Liešťany, v zastúpení 

Ľubomír Noska, starosta obce, prehlasuje, že je  výlučným vlastníkom pozemku  KN-E par. č. 799/1, 

trvalý trávnatý porast o výmere 3147 m2, pozemku KN-E par. č. 799/2, trvalý trávnatý porast 

o výmere 2476 m2 oba  k. ú. Liešťany  evidované na LV č.1 a pozemku KN-E par. č. 800/1, ostatná 

plocha o výmere 712 m2, k. ú. Liešťany evidovaný  na LV č. 1881 Okresným úradom Prievidza, 

katastrálny odbor.  

1.2. Zmluva o budúcej zmluve sa uzatvára vo veci získania povolenia k realizácii drobnej stavby podľa 

príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zabezpečenia vecného bremena, týkajúceho sa 

stavby s názvom „Vodovodná prípojka“, podľa spracovaného projektu stavby vyhotovenom Ing.  

Antonom Katrenom, Hlavná 444, 972 26 Nitrianske Rudno, v rámci ktorej bude realizovaná 

vodovodná prípojka pre rozostavaný rodinný  dom na pozemku KN-C par. č. 723/16, zastavaná 

plocha a nádvorie, k. ú. Liešťany, ktorého vlastníkom je Tomáš Holenka, Liešťany č. 454 a pre 

rozostavaný rodinný dom na pozemku KN-C par. č. 723/14, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. 

Liešťany , ktorého vlastníčkou je Ivana Holenková, Liešťany č. 454.  

 

 



Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria túto zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného         

bremena v súlade s ustanovením § 50a Obč. zákonníka a ustanoveniami § 151n až 151p Obč.        

zákonníka, a že obidve strany sa zaväzujú v budúcnosti uzatvoriť zmluvu o zriadení  vecného        

bremena, ktorou budúci povinný z vecného bremena zriadi v prospech budúcich oprávnených  z        

vecného bremena, prípadne v prospech budúcich  vlastníkov  vodovodnej prípojky k rozostavaným 

rodinným domom, vecné bremeno, ktorému bude zodpovedať právo   vybudovať vodomernú 

šachtu a uloženie vodovodnej prípojky k rozostavaným rodinným domom na  pozemkoch KN-C par. 

č.723 /14 a par. č. 723/16 v k. ú. Liešťany  cez pozemok KN-E par. č. 799/1, trvalý trávnatý porast o 

výmere 3147 m2, pozemok  KN-E par. č. 799/2, trvalý trávnatý porast o výmere 2476 m2 oba  k. ú. 

Liešťany evidované na LV č.1 a pozemok KN-E par. č. 800/1, ostatná plocha o výmere 712 m2, k. ú.  

Liešťany evidovaný  na LV č. 1881 vo vlastníctve budúceho  povinného.  

Právu vecného bremena budúceho oprávneného z vecného bremena zodpovedá povinnosť 

budúceho povinného z vecného bremena: 

a) strpieť v rozsahu vyznačenom v situácii, ktorá je prílohou tejto Zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena na pozemkoch KN-E par. č. 799/1, par. č. 799/2 a par. č. 800/1          v 

k. ú. Liešťany umiestnenie vodomernej šachty a vodovodnej prípojky k plánovaným rodinným 

domom, 

b) umožniť v nevyhnutnom rozsahu vstup na pozemky KN-E par. č. 799/1, par. č. 799/2 a par. č. 

800/1  v k. ú. Liešťany pešo, automobilom za účelom výkonu prác spojených so zabezpečením 

prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a rekonštrukcií vodovodnej prípojky 

k plánovaným rodinným domom.  

2.2. Budúci oprávnený je povinný v lehote do 7 dní po vyhotovení geometrického plánu pre zriadenie         

vecného bremena doručiť písomne Výzvu na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena s         

obsahom zodpovedajúcim podmienkam dohodnutým v tejto zmluve a predložiť ho k potvrdeniu         

budúcemu povinnému z vecného bremena. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje         

návrh zmluvy potvrdiť a vrátiť zmluvu budúcemu oprávnenému z vecného bremena k podaniu         

návrhu zmluvy na vklad do katastra nehnuteľností.  

2.3. V prípade, ak nebude na základe povolenia k realizácii drobnej stavby pre stavbu Vodovodná 

prípojka stavba zrealizovaná, teda zmluva o zriadení vecného bremena nebude uzatvorená ani po 

dobe 2 rokov od uplynutia lehoty k  výstavbe v zmysle podmienok právoplatného povolenia resp. 

Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby  predmetnej stavby, táto Zmluva o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena stráca nasledujúci deň po uplynutí stanovenej lehoty platnosť a 

účinnosť.  

 

Článok III. 

Osobitné ustanovenia 

 

3.1 Pre účely vydania povolenia k realizácii drobnej stavby  s názvom „Vodovodná prípojka“  budúci 

povinný z vecného bremena, Obec Liešťany , Liešťany č. 1, 972 27 Liešťany ako vlastník pozemku 

KN-E par. č. 799/1, trvalý trávnatý porast o výmere 3147 m2, pozemok  KN-E par. č. 799/2, trvalý 

trávnatý porast o výmere 2476 m2 oba  k. ú. Liešťany evidované na LV č.1 a pozemok KN-E par. č. 

800/1, ostatná plocha o výmere 712 m2, k. ú.  Liešťany evidovaný  na LV č. 1881 dáva výslovný 



súhlas k tomu, aby táto zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  bola právnym 

podkladom pre budúcich oprávnených z vecného bremena a zároveň investorov a stavebníkov 

stavby „Vodovodná prípojka“  pre rozostavaný rodinný  dom na pozemkoch KN-C par. č. 723/16, 

zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Liešťany, ktorého vlastníkom je Tomáš Holenka, Liešťany č. 454 

a pre rozostavaný rodinný dom na pozemku KN-E par. č. 723/14, zastavaná plocha a nádvorie, k. 

ú. Liešťany , ktorého vlastníčkou je Ivana Holenková, Liešťany č. 454 na preukázanie svojho práva 

oprávňujúceho zriadiť na predmetnom pozemku požadovanú stavbu a právnym podkladom pre 

stavebný úrad pre účely vydania príslušného povolenia k realizácii drobnej stavby.  

3.2. Účastníci zmluvy berú na vedomie tú skutočnosť, že oprávnený nadobudnú právo zodpovedajúce  

        vecnému bremenu až na základe riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena a rozhodnutia  

        Katastrálneho odboru Okresného úradu v Prievidzi, o povolení vkladu vecného bremena  

        do katastra nehnuteľností.  

3.3. Návrh na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností podá budúci oprávnený z vecného  

        bremena na vlastné náklady za podmienok, ktoré budú stanovené v zmluve o zriadení vecného  

        bremena.  

3.4. Budúci oprávnený sa zaväzuje, že uhradí v plnom rozsahu na vlastné náklady geometrický plán,         

ktorým bude zameraná vybudovaná vodomerná šachta a trasa realizovanej vodovodnej prípojky 

k rozostavaným rodinným domom na pozemkoch KN-C par. č. 723/14 a par. č. 723/16 oba 

zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Liešťany vrátane ochranných pásiem v zmysle platných STN na 

pozemku vo vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena.  

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti zo strany budúceho povinného alebo budúcich 

oprávnených z vecného bremena budú doručované na adresy budúceho povinného alebo 

budúcich oprávnených z vecného bremena uvedených v časti "zmluvné strany" tejto zmluvy.  

3.6. Budúci oprávnení z vecného bremena začiatok realizácie stavby vopred oznámia budúcemu 

povinnému  z vecného bremena. 

3.7. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena ak 

budúca oprávnená stavba bude realizovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, 

v rozpore s odsúhlaseným projektom v rozpore so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, 

prípadne v rozpore s podmienkami a oprávnenými požiadavkami danými budúcim povinným 

z vecného bremena v priebehu výstavby.  

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

4.1. Budúci povinný z vecného bremena je povinný zabezpečiť k predmetu tejto zmluvy právo         

prístupu a umožniť manipuláciu súvisiacu s prevádzkou a pravidelnou údržbou, opravami,        

rekonštrukčnými prácami a kontrolnou činnosťou.  

4.2. Budúci oprávnení z vecného bremena sú povinní :  

- zabezpečiť, aby umiestnením zariadenia a jeho užívaním, údržbou, opravami, prípadne 

rekonštrukčnými prácami na ňom, neboli dotknuté stavby, zariadenia a ostatný majetok budúceho 

povinného takým spôsobom, ktorý by narušil ich  stabilitu, znemožnil alebo podstatne sťažil ich 

opravu alebo údržbu, znehodnotil ich alebo trvale poškodil, bol v rozpore so všeobecne platnými 

právnymi predpismi,  



- uhradiť budúcemu povinnému z vecného bremena preukázateľnú škodu, ktorá mu vznikne v 

prípade nedodržania zmluvných podmienok, ako aj porušením právnych predpisov a technických 

noriem.  

4.3. Budúci oprávnení nadobudnú zo zriadeného vecného bremena tieto práva :  

- za dodržania zmluvných podmienok vybudovať vodomernú šachtu a vodovodnú prípojku na 

pozemku KN-E par. č. 799/1, trvalý trávnatý porast o výmere 3147 m2, pozemku KN-E par. č. 799/2, 

trvalý trávnatý porast o výmere 2476 m2 oba  k. ú. Liešťany  evidované na LV č.1 a pozemku KN-E 

par. č. 800/1, ostatná plocha o výmere 712 m2, k. ú. Liešťany evidovaný  na LV č. 1881 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

5.1.  Zmluva o zriadení vecného bremena  bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva obce   

        Liešťany č. 87/2020 zo dňa 19.11.2020 

5.2. Táto zmluva o budúcej zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými osobami  

         zmluvných strán  a účinnosť v nasledujúci deň po jej zverejnení.  

5.3. Akákoľvek zmena podmienok, dohodnutých v tejto zmluve, musí mať formu číslovaného  

        písomného dodatku, potvrdeného podpismi oprávnených osôb všetkých zmluvných strán. 

 5.4. Ostatné zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami  

         Občianskeho zákonníka.  

5.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré prípadne vzniknú z realizácie tejto zmluvy sa  

        budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.  

5.6. Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých každá zmluvná strana  

        obdrží po 1 vyhotovení, 3 vyhotovenia budú slúžiť pre účely vydania povolenia  resp. Oznámenia  

        k ohláseniu drobnej stavby k realizácii  stavby.  

5.7. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom, že sa podrobne  

        oboznámili s predmetom tejto zmluvy a s jej obsahom a nemajú voči nemu žiadne výhrady ani  

        návrhy na jeho doplnenie.  

5.8. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných            

        podmienok, ďalej že svoju vôľu prejavili vážne, slobodne, bez nátlaku a zrozumiteľne a na znak      

        súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.  

 

 

V Liešťanoch, dňa ..............................     

                                                                                                   

 

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

               Obec Liešťany                                                                                             Tomáš Holenka 

budúci povinný z vecného bremena                                                  budúci oprávnený z vecného bremena                                                     

                  V zastúpení :                                                                                                                                                       

Ľubomír Noska, starosta obce   

 

 

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

                                                                                                                                     Ivana Holenková 

                                                                                                                 budúci oprávnený z vecného bremena                                                      


