
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1/VB/2022
IN REM

uzavretá v zmysle  § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka č.4O/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov

Čl. I
Zmluvné strany

Povinný z vecného bremena:
Obec Košická Belá
Zastúpená Ing. Jozefom Petkačom- starostom obce
So sídlom Košická Belá 54
O44 65 Košická Belá
IČO:OO324345
DIČ: 2O21244786
Bankové spojenie: OTP banka  Slovensko, a.s.
IBAN : SK81 5200 0000 0000 1010 3476

ďalej len „povinný“

Oprávnení z vecného bremena: 
V prvom rade
Ing. Gejza Toperczer, rod. Toperczer, nar.             , RČ:               a Julie Toperczerová, rod. Sabová,
narodená                   , RČ:                , obaja bytom  Stálicová 14, Košice, obaja štátne občianstvo SR

V druhom rade
Viola Sekulová, rod. Súkeníková, nar.          , RČ:           , bytom Uralská 11, Košice,  štátne
občianstvo SR

V treťom rade
Ing. Peter Sekula, rod. Sekula, nar.                       , RČ:                 , bytom Baška 200, Baška,  štátne 
občianstvo SR

ďalej len „oprávnení“

Čl. II
Úvodné ustanovenia

2.1  Povinný z vecného bremena je vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú Košická Belá,
ktoré sú vedené Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom na LV č. 732

·Parcela KN-C č. 779/45 o výmere 3m2, ostatné plochy 
·Parcela KN-C č. 779/1 o výmere 41 209m2, zastavané plochy a nádvoria 



2.2  Oprávnení  z vecného  bremena  v prvom  rade  sú  bezpodielovými  vlastníkmi  nehnuteľnosti
v podiele 1/1 nachádzajúcimi sa v k.ú Košická Belá, ktoré sú vedené Okresným úradom Košice –
okolie, katastrálnym odborom na , LV č. 233

·Parcela KN-C č. 796/1 o výmere 472 m2, ostatná plocha
·Parcela KN-C č. 796/2 o výmere 34m2, zastavaná plocha a nádvoria
·Chata súp.č. 317 na parcele KN-C č. 796/2

2.3  Oprávnený  z vecného  bremena  v druhom  rade  je  podielovým  vlastníkom  nehnuteľnosti,
nachádzajúcich  sa  v k.  ú  Košická  Belá,  ktoré  sú  vedené  Okresným  úradom  Košice  –  okolie,
katastrálnym odborom v 1/2 celku na LV č. 232

·Parcela KN-C č. 779/28 o výmere 85m2, ostatná plocha
·Parcela KN-C č. 797,o výmere 200m2, zastavané plochy a nádvoria
·Chata, súp.č. 318, na parcele KN-C č. 797

2.4  Oprávnený  z vecného  bremena  v treťom  rade  je  podielovým  vlastníkom  nehnuteľnosti,
nachádzajúcich  sa  v k.  ú  Košická  Belá,  ktoré  sú  vedené  Okresným  úradom  Košice  –  okolie,
katastrálnym odborom v 1/2 celku na LV č. 232

·Parcela KN-C č. 779/28 o výmere 85m2, ostatná plocha
·Parcela KN-C č. 797,o výmere 200m2, zastavané plochy a nádvoria
·Chata, súp.č. 318, na parcele KN-C č. 797

Čl. III
Zriadenie vecného bremena

3.1  Obec   Košická  Belá  ako  povinný  z vecného  bremena,  týmto  zriaďuje  vecné  bremeno  na
pozemkoch KN-C  parc.č. 779/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 209m2 a KN-C parc.  č.
779/45 o výmere 3m2, ostatné plochy v k.ú. Košická Belá, v rozsahu vymedzenom geometrickým
plánom  č.  GP  92/2021  zo  dňa  29.11.2021  zhotoviteľom  GeoDisplay,  Ing.  Radovan  Rizman,
Trnavská 2224/6, 040 11 Košice, IČO: 51740648, autorizačne overenom 29.11.2021 Ing. Patrikom
Cirbusom a úradne overenom pod.  č.  1686/21 Ing. Luciou Kárpátyovou 6.12.2021 OÚ Košice –
okolie  v prospech  oprávnených  z vecného  bremena  ako  vlastníkov  nehnuteľností  podľa  Čl.  II,
odstavca 2.2, 2.3, 2.4 tejto zmluvy v znení:
Zriaďuje  sa  vecné  bremeno  k pozemkom   KN-C   parc.č.  779/1,  zastavané  plochy  a nádvoria
o výmere  41 209m2  a KN-C  parc.č.  779/45  o výmere  3m2,  ostatné  plochy v k.ú.  Košická  Belá,
v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. GP 92/2021 zo dňa 29.11.2021 na priznanie práva,
uloženia  užívania,  údržby  a prístupu  k vodovodnej  prípojke  (studne)  v prospech  každodobých
vlastníkov  pozemkov a stavieb:

·Parcela KN-C č. 796/1 o výmere 472 m2, ostatná plocha
·Parcela KN-C č. 796/2 o výmere 34m2, zastavaná plocha a nádvoria
·Chata súp.č. 317 na parcele KN-C č. 796/2
·Parcela KN-C č. 779/28 o výmere 85m2, ostatná plocha
·Parcela KN-C č. 797,o výmere 200m2, zastavané plochy a nádvoria
·Chata, súp.č. 318, na parcele KN-C č. 797

3.2 Táto zmluva je dohodou medzi povinným z vecného bremena a oprávnenými z vecného bremena
na základe  ktorej  sa  zriaďuje vecné bremeno IN REM na  ťarchu pozemkov uvedených v Čl.  II,
odstavca 2.1, ktoré sú vo vlastníctve povinného z vecného bremena. Povinný z vecného bremena sa
zaväzuje toto vecné bremeno strpieť.  
3.3   Zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Košická
Belá č. 21/2021-5 zo dňa 27.12.2021. 



3.4 Oprávnení z vecného bremena prehlasujú,  že v prípade vzniku  škody na pozemkoch, ktoré sú
zaťažené vecným bremenom uhradia potrebné náklady na jej odstránenie všetci rovnakým dielom.

Čl. IV
Náhrada za vecné bremeno a spôsob úhrady

4.1 Zmluvné strany sa dohodli,  že zriadenie vecného bremena bude odplatné jednorázovo , za cenu
celkom vo výške 200,- eur, slovom: dvesto eur.

4.2 Oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú zaplatiť povinnému z vecného bremena jednorázovo
odplatu  uvedenú  v bode  4.1  tejto  zmluvy  v plnej  výške  pred  podaním  návrhu  na  vklad  práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu do KN na základe tejto zmluvy bezhotovostne na IBAN:  SK81
5200 0000 0000 1010 3476, príjemca Obec Košická Belá.

Čl. V
Ostatné ustanovenia

5.1 Vecné bremeno podľa tejto zmluvy sa zriaďuje na dobu neurčitú.

5.2  Táto  zmluva  sa  vyhotovuje  v šiestich  rovnopisoch,  ktoré  majú  povahu  originálu.  Oprávnení
obdržia tri rovnopisy, povinný obdrží jeden rovnopis a dva rovnopisy zmluvy sú určené pre odbor
katastrálny Okresného úradu Košice – okolie.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli,  že návrh na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do
katastra   nehnuteľnosti  podajú  oprávnení  z vecného  bremena  a to  v lehote  do  10  dní  odo  dňa
uhradenia odplaty za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Všetky náklady spojené so
zápisom vecného bremena do katastra nehnuteľností  hradia oprávnení z vecného bremena.

V Košickej Belej, dňa 23.03.2022           V Košiciach, dňa 23.03.2022

Povinný z vecného bremena                             Oprávnení z vecného bremena v prvom rade

…........................        …...................................         …................................
Ing. Jozef Petkač         Ing. Gejza Toperczer              Júlie Toperczerová
starosta obce  

   
  Oprávnený z vecného bremena v druhom rade

      …...........................................
Viola Sekulová

  Oprávnený z vecného bremena v treťom rade
   

      …...........................................
Ing. Peter Sekula


