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Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  
uzavretá podľa ustanovenia § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

Budúci povinný z vecného bremena:        

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Pečovská Nová Ves 

ul. Kostolná 56, 082 56  Pečovská Nová Ves, 

Zastúpená :  Mgr. Miroslavom Turčíkom, farárom 

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s., O.M. Sabinov  

IBAN : SK62 0900 0000 0000 9628 1766 

IČO : 35507624 

DIČ : 2020733044 

(ďalej len "budúci povinný z vecného bremena")  

 

a 

 

Budúci oprávnený z vecného bremena:        

Obec Pečovská Nová Ves 

Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves 

Zastúpená :  PhDr. Jaroslavom Dujavom, starostom obce 

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Prešov 

IBAN : SK51 0200 0000 0000 0292 0572 

IČO : 00327590 

DIČ : 2020711660 

(ďalej len "budúci oprávnený z vecného bremena")                    

   

1. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, 

nachádzajúcej sa v okrese Sabinov, obec Pečovská Nová Ves, v katastrálnom území 

Pečovská Nová Ves, a to: 

- parcely registra KN-E 307/6 o výmere 3820 m2, druh pozemku orná pôda 

 v spoluvlastníckom podiele 1/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 1401 vedenom 

 Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor (ďalej len "nehnuteľnosť“). 

LV č.1401 je prílohou č. 1 tejto zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou.  

 

2. Budúci oprávnený z vecného bremena bude zabezpečovať ako investor stavbu: 

„Rozšírenie distribučnej siete plynu k materskej škole na ul. Rómskej 821/45 

v Pečovskej Novej Vsi“ v rozsahu projektovej dokumentácie, (ďalej len „Stavba“). 

Stavba bude zhotovená na nehnuteľnosti vo vlastníctve budúceho povinného a po jej 

zhotovení bude odovzdaná jej správcovi, ktorým bude Slovenský plynárenský 

priemysel, a. s. Bratislava (ďalej len "správca"). Projektová dokumentácia je prílohou č. 

2 tejto zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou.  

 

3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, na základe ktorej sa zaväzujú uzatvoriť zmluvu 

o zriadení vecného bremena po stavebno-technickom zrealizovaní Stavby, do termínu 

podania žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie Stavby, najneskôr do 

31.12.2020. 

Vecné bremeno zriadené na základe zmluvy o zriadení vecného bremena bude spočívať 

v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena: 
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 strpieť na časti nehnuteľnosti uloženie (osadenie) verejného plynového potrubia, 

jeho prevádzku a údržbu, 

 strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a 

ním poverených osôb na nehnuteľnosť v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, 

rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, 

kontroly verejného plynovodu, 

 nerealizovať na nehnuteľnosti v časti realizovanej Stavby stavbu spojenú so zemou 

pevným základom a vysádzať stromy a kry, zdržať sa zemných prác a iných 

činností, ktoré by mohli obmedziť oprávnenému vo výkone práv zodpovedajúcim 

vecnému bremenu bez predchádzajúceho súhlasu oprávneného, a to v trase 

verejného plynovodu a jeho ochranného pásma v rozsahu vyznačenom budúcim 

geometrickým plánom. 

 

4. Budúci povinný súhlasí s umiestnením a realizáciou Stavby na nehnuteľnosti uvedenej 

v bode 1. tejto Zmluvy v rozsahu vymedzenom v budúcom geometrickom pláne. 

 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že rozsah vecného bremena bude určený 

geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby, pričom bude podmienený 

dĺžkou potrubia umiestneného na dotknutej nehnuteľnosti a plochou priľahlého 

ochranného pásma. Budúci oprávnený sa zaväzuje, že rozsah vecného bremena 

zaťažujúceho dotknutú nehnuteľnosť podľa geometrického plánu bude korešpondovať 

s grafickým náčrtom uloženia verejného plynovodu (t. j. s projektovou dokumentáciou). 

V prípade, ak v priebehu realizácie Stavby sa preukáže, že verejný plynovod nie je 

možné uložiť v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, je Budúci oprávnený 

povinný o tejto skutočnosti Budúceho povinného bezodkladne informovať, najneskôr 

však v lehote troch dní odo dňa, kedy o nej dozvedel. Zároveň je Budúci oprávnený 

povinný doručiť Budúcemu povinnému nový grafický náčrt realizácie Stavby. 

 

6. Vecné bremeno na nehnuteľnosti  - parcele registra KN-E 307/6,  zapísanej na liste 

vlastníctva č. 1401, k. ú. Pečovská Nová Ves pre stavbu „Rozšírenie distribučnej siete 

plynu k materskej škole na ul. Rómskej 821/45 v Pečovskej Novej Vsi“ bude zriadené 

na dobu neurčitú. 

 

7. Práva a povinnosti z vecného bremena budú spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti -  

parcely registra KN-E 307/6,  zapísanej na liste vlastníctva č. 1401, k. ú. Pečovská Nová 

Ves a prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán. 

  

8. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti  - parcele registra KN-E 307/6,  zapísanej 

na liste vlastníctva č. 1401, k. ú. Pečovská Nová Ves pre Stavbu „Rozšírenie 

distribučnej siete plynu k materskej škole na ul. Rómskej 821/45 v Pečovskej Novej 

Vsi“ bude bezodplatné. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že budúci oprávnený 

z vecného bremena uhradí všetky náklady spojené s overením podpisu budúceho 

povinného z vecného bremena na Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena a následne na zmluve o zriadení vecného bremena a taktiež uhradí všetky 

poplatky spojené so zapísaním zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra 

nehnuteľnosti. Zmluvné strany sa okrem vyššie uvedeného tiež dohodli, že Budúci 

povinný sa nebude podieľať na nákladoch spojených s vyhotovením geometrického 

plánu, ani na nákladoch spojených so zriadením, prevádzkou a údržbou, príp. 

odstránením Stavby umiestnenej na zaťaženej nehnuteľnosti. Zmluvné strany sa 
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zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť v konaní o povolení vkladu pred príslušným 

správnym orgánom. 

 

9. Táto Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  je súčasne podkladom pre 

vydanie stavebného povolenia na Stavbu „Rozšírenie distribučnej siete plynu 

k materskej škole na ul. Rómskej 821/45 v Pečovskej Novej Vsi“. Zmluvné strany sa 

zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť v konaní o povolení stavby pred príslušným 

stavebným úradom. 

 

10. Záväzok z tejto Zmluvy pred jeho splnením zaniká, pokiaľ okolnosti, z ktorých zmluvné 

strany pri vzniku tohto záväzku vychádzali, sa do tej miery zmenili, že nemožno 

spravodlivo požadovať, aby sa budúca zmluva uzavrela. 

 

11. Budúci oprávnený podpisom tejto Zmluvy výslovne berie na vedomie, že nehnuteľnosť 

- parcela registra KN-E 307/6,  zapísaná na liste vlastníctva č. 1401, k. ú. Pečovská 

Nová Ves, na ktorej má byť v zmysle tejto Zmluvy zriadené vecné bremeno 

špecifikované v bode 3. tejto Zmluvy, je poľnohospodárskou pôdou, ktorá je na základe 

nájomného vzťahu užívaná tretími osobami na poľnohospodárske účely. Budúci 

oprávnený je povinný rešpektovať práva tretích osôb užívajúcich nehnuteľnosť na 

základe nájomnej zmluvy s budúcim povinným a neobmedzovať a nerušiť ich pri 

užívaní nehnuteľnosti nad nevyhnutne najnižšiu možnú mieru. Budúci oprávnený 

zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí tretím osobám.   

 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria zmluvu o zriadení  vecného bremena 

k nehnuteľnosti uvedenej v bode 1. tejto Zmluvy najneskôr do termínu podľa bodu 3 

tejto Zmluvy.  

 

13. Táto Zmluva zaniká najneskôr v deň zápisu práva z vecného bremena do katastra 

nehnuteľností v zmysle tejto Zmluvy. Pred týmto dňom môže táto Zmluva zaniknúť iba 

písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od tejto Zmluvy. 

 

14. Budúci povinný je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Budúci oprávnený neuzavrie 

budúcu Zmluvu o zriadení vecného bremena ani v dodatočnej lehote 30 dní počítanej 

odo dňa uplynutia lehoty pre jej uzatvorenie určenej v bode 12 tejto Zmluvy. 

 

15. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné okamihom 

jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy je Budúci 

oprávnený povinný uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu. 

 

16. Zmluvné strany berú na vedomie, že práva zodpovedajúce vecnému bremenu 

nadobudne Budúci oprávnený až právoplatným rozhodnutím príslušného okresného 

úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vecného bremena do katastra 

nehnuteľností. 

 

17. Zmluvné strany prehlasujú, že ako účastníci Zmluvy sú oprávnení s predmetom Zmluvy 

nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená a právny úkon je prevedený v predpísanej forme. 

 

18. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom riadne 

prečítali a potvrdili, že jej obsah presne odpovedá ich pravej a slobodnej vôli a zakladá 
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právne následky, ktorých dosiahnutie svojim jednaním sledovali, a preto ju ako správnu 

podpisujú. 

 

19. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých budúci povinný z vecného 

bremena obdrží jeden rovnopis, budúci oprávnený z vecného bremena obdrží dva 

rovnopisy a jeden je určený pre Košickú arcidiecézu. 

 

20. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto 

Zmluva podlieha schváleniu Košickou arcidiecézou formou schvaľovacej doložky, ktorá 

je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a podmienkou jej účinnosti. 

 

21. Zmluvu je možné meniť len prostredníctvom písomných dodatkov k tejto Zmluve 

podpísaných oboma zmluvnými stranami, pričom na účinnosť dodatku sa vyžaduje 

schvaľovacia doložka v zmysle bodu 20 tejto Zmluvy. 

 

22. Prílohami tejto Zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť sú: 

 LV č. 1401 

 grafický náčrt uloženia verejného plynovodu – projektová dokumentácia 

 

 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi dňa ..................................                   

 

 

 

Budúci povinný z vecného bremena:                   Budúci oprávnený z vecného bremena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja   Obec Pečovská Nová Ves 

Pečovská Nová Ves                                          zastúpená 

zastúpená                                                                         PhDr. Jaroslavom Dujavom 

Mgr. Miroslavom Turčíkom                                          starostom obce 


