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ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE 
o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti 

uzavretá v zmysle § 50a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Obec Liešťany,  
IČO: 00318230 
Sídlo: Liešťany č. 1, 972 27 Liešťany 
Zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom 
Budúci povinný z vecného bremena 

 
a 
Ján Michalka, nar. 17.4.1971, r. č. 710417/8103, 
Trvale bytom Osloboditeľov 354/35, 972 45 Bystričany  
Budúci oprávnený z vecného bremena 
 

za nasledovných podmienok: 
 

Úvodné ustanovenia 
 

Budúci povinný z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej 
v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Prievidzi, katastrálny odbor, Obec 
Liešťany, k. ú. Liešťany, ktorá je predmetom budúcej zmluvy o zriadení vecného 
bremena nasledovne:  
 

LV  č. 1: parcela C KN:  

 pozemok parc. č. 128/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  2023 m2  
Budúci povinný pod B 1 - spoluvlastnícky podiel  1/1 

 
Budúci oprávnený z vecného bremena plánuje v budúcnosti osadenie nového 

podperného bodu NN z dôvodu realizácie novej elektrickej prípojky pre rodinný dom 
súpisné číslo 45, ktorým bude dotknutý aj pozemok budúceho povinného z vecného 
bremena. 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že uzavrú medzi sebou zmluvu o budúcej zmluve 
s nasledovným obsahom: 

Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech budúceho 
oprávneného  k pozemku uvedeného v Úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, 

Rozsah vecného bremena je vyznačený v projektovej dokumentácii pre 
stavebné povolenie   –  Rodinný dom – Elektrická prípojka – Elektrický prívod NN, 
ktorú vypracovala spoločnosť P-CH-E stavebné montáže, Moštenická 4, 971 01 
Prievidza.  

Vecné bremeno sa zriadi z dôvodu osadenia podperného bodu NN na 
uvedenom pozemku, ktorý sa využíva ako miestna komunikácia (ulica do Mazánov) a 
za účelom vybudovania novej elektrickej prípojky pre rodinný dom súpisne číslo 45. 

Zriadenie vecného bremena je dohodnuté ako bezodplatné a dojednáva sa na 
dobu neurčitú. 
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Článok II. 
Ďalšie dojednania 

 
Budúca zmluva bude uzavretá v lehote 12  mesiacov od podpisu tejto zmluvy, 

predĺženie tejto lehoty podlieha schváleniu zmluvných strán. Zmluvné strany sa 
zaväzujú nepredlžovať lehotu uzavretia budúcej zmluvy bez objektívnych závažných 
dôvodov. 

Budúci povinný súhlasí s realizáciou uloženia podperného bodu NN a toto 
zriadenie vecného bremena bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva  
č. 73/2021 v Liešťanoch dňa 14.12.2021 pre budúceho oprávneného. 

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. 

Budúci oprávnený sa zaväzuje, že uhradí v plnom rozsahu na vlastné náklady 
geometrický plán, v ktorom bude zakreslený podperný bod NN na pozemku C KN 
128/1, zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Liešťany vrátane ochranných pásiem v 
zmysle platných STN na pozemku vo vlastníctve budúceho povinného z vecného 
bremena. 

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

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá a správne poplatky s tým 
spojené uhradí budúci oprávnený.  

Táto zmluva nenahrádza prípadné povolenie na zvláštne užívanie komunikácie 
v zmysle príslušných predpisov.   

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 
Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch a každá zo zmluvných strán 

obdrží po jednom vyhotovení a jedno bude predložené na stavebné konanie. 
Táto zmluva bola spísaná podľa skutočnej vôle účastníkov, bola nimi prečítaná, 

schválená a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná, nie v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok. 

Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

Zmluva nadobúda v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 
V Liešťanoch dňa 31.01.2022 
 
 
           Budúci povinný:                                             Budúci oprávnený: 
 
 
 
 
       _____________________                             _____________________ 
              Ľubomír Noska                                               Ján Michalka 
        starosta Obce Liešťany 

  


