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3. Oprávnený 
 

3.1 Oprávnený je investorom stavby „Čata – elektrická prípojka k technológii“ 
na základe záväzného stanoviska Úradu pre reguláciu železničnej 
dopravy vydaného pod č.: 6154/2011-S4/J-Sú zo dňa 05.12.2011, ktorá 
bola Kolaudačným rozhodnutím obce Čata ako príslušného stavebného 
úradu pod č.j.: SP 370/2012-Th zo dňa 29.06.2012 uvedená do užívania. 

 

3.2  Časť stavby sa nachádza na časti  zaťaženej nehnuteľnosti vyznačenej 
v Geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 14/12 zo dňa 
22.10.2012 zhotoviteľom ktorého je Geometer Ing. Kiss Tibor, Pavlová 
157 (ďalej len „geometrický plán“). Kópia časti geometrického plánu tvorí 
prílohu tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.    

 
 
4. Zriadenie vecného bremena 
 

4.1 Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou 
v prospech oprávneného vecné bremeno, predmetom ktorého je povinnosť 
povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti 
zaťaženej nehnuteľnosti: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a vstup, prechod 

a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostried-
kami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným a ním 
poverenými osobami; 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej 
stavby a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými 
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechaniz-
mami za tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami; 

(ďalej len „vecné bremeno“), za podmienok ďalej dohodnutých v tejto 
zmluve. 
 

4.2 Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného strpieť zriadenie, 
uloženie, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektro-
energetickej stavby sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne. 

   

4.3 Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného strpieť vstup, 
prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným a ním poverenými 
osobám, sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti. 

 

4.4 Oprávnený vecné bremeno prijíma. 
 
 

5. Odplata a spôsob jej úhrady 
 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že povinný zriaďuje vecné bremeno podľa 
tejto zmluvy za jednorázovú odplatu vo výške 1,00 €, slovom: jedno Euro 
za m2 výmery zameraného vecného bremena vymedzenej geometrickým 
plánom, t.j. za vecné bremená vymedzené geometrickým plánom o výmere 
25 m2 celkom vo výške 25,00 €, slovom dvadsaťpäť Euro. 

 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že odplatu dohodnutú v bode 5.1 tejto zmluvy 
oprávnený zaplatí povinnému na základe faktúry vystavenej povinným 
a doručenej oprávnenému do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní po 
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nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Faktúra bude splatná minimálne do 
30 (tridsiatich) kalendárnych dní od jej doručenia oprávnenému. 

 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením odplaty podľa bodu 5.1 tejto 
zmluvy budú vysporiadané všetky nároky povinného ako vlastníka 
zaťaženej nehnuteľnosti vyplývajúce zo zriadenia vecného bremena podľa 
tejto zmluvy, vrátane nárokov povinného ako vlastníka zaťaženej 
nehnuteľnosti na jednorázovú náhradu za zriadenie zákonných vecných 
bremien, nútené obmedzenie užívania zaťaženej nehnuteľnosti.  

 
 
 
6. Osobitné vyhlásenia zmluvných strán 
 

6.1 Povinný vyhlasuje, že 
a) je oprávnený samostatne nakladať so zaťaženou nehnuteľnosťou 

v celom rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy, 
b) výpis z listu vlastníctva ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, odráža 

aktuálny platný stav právnych pomerov k zaťaženej nehnuteľnosti, 
od jeho vyhotovenia nedošlo k žiadnym zmenám vlastníckych 
vzťahov k zaťaženej nehnuteľnosti, nemá vedomosť neexistujú 
zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a vstup, prechod 
a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostried-
kami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným a ním 
poverenými osobami; 

c) zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje 
a ani nemôže uplatňovať akékoľvek nároky k zaťaženej 
nehnuteľnosti. 

d) povinný ako výlučný vlastník zaťaženej nehnuteľnosti nie je 
účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa 
resp. súvisiaceho so zaťaženou nehnuteľnosťou. 

e) k zaťaženej nehnuteľnosti, ani k žiadnej jej časti, neviaznu žiadne 
dlhy a iné práva tretích osôb, s výnimkou vecných bremien 
zapísaných na liste vlastníctva, kópia ktorého je prílohou tejto 
zmluvy, 

f) súhlasí s obmedzením užívania zaťaženej nehnuteľnosti spôsobom 
uvedeným v tejto  zmluve v celom rozsahu. 

   

6.2 Zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného bolo schválené 
Obecným zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 16.12.2013. Kópia výpisu 
z uznesenia Obecného zastupiteľstva č.: 186 tvorí prílohu tejto zmluvy 
a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 
 
7. Vznik vecných bremien a doba ich trvania 
 

7.1 Vecné bremeno podľa tejto zmluvy sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
Oprávnený nadobudne práva zodpovedajúce vecnému bremenu podľa 
tejto zmluvy povolením vkladu vecného bremena v prospech oprávneného 
do príslušného katastra nehnuteľností. 

 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecného bremena podľa 
tejto zmluvy (spolu s dokumentáciou a všetkými prílohami, ktoré 
vyžadujú príslušné právne predpisy) podá na príslušnú Správu katastra 
oprávnený, pričom povinný týmto výslovne splnomocňuje oprávneného 
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na podanie takéhoto návrhu na vklad, ako aj na prípadné dopĺňanie 
návrhu na vklad, nahliadanie do spisu, podávanie informácií a nových 
Správou katastra požadovaných podkladov. 

 

7.3 Všetky náklady spojené s konaním na príslušnej Správe katastra vo veci 
vkladu vecného bremena podľa zmluvy, vrátane správneho poplatku za 
konanie na príslušnej Správe katastra, znáša po dohode zmluvných strán 
oprávnený. 

 

7.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi 
zmluvnými prejavmi viazaní. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak 
Správa katastra právoplatne rozhodne o zamietnutí návrhu na vklad 
podľa tejto zmluvy: 
a) oprávnený môže odstúpiť od tejto zmluvy, pričom odstúpenie od 

zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia 
o odstúpení povinnému, a 

b) do doby pokiaľ nedôjde k odstúpeniu oprávneným podľa písm. a) sú 
zmluvné strany povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť potrebnú 
na to, aby došlo k odstráneniu nedostatku zmluvy za účelom jej 
vkladu do katastra nehnuteľností, vrátane uzavretia prípadného 
dodatku zmluvy.   

   
 
8. Prevod a prechod práv a povinností 
 

8.1 Vecné bremeno zriadené touto zmluvou je spojené so zaťaženou 
nehnuteľnosťou a prechádza s vlastníctvom zaťaženej nehnuteľnosti na 
každého jej nadobúdateľa. Na vylúčenie pochybností, ak dôjde 
k rozdeleniu zaťaženej nehnuteľnosti, bude vecné bremeno viaznuť na 
novovzniknutých parcelách v rovnakom rozsahu, ako to vyplýva z tejto 
zmluvy vo vzťahu k zaťaženej nehnuteľnosti. 

 

8.2 Práva zodpovedajúce vecnému bremenu patria oprávnenému, ktorý je ku 
dňu uzavretia tejto zmluvy držiteľom povolenia. Zmluvné strany sa 
dohodli, že v prípade ak dôjde k prevodu alebo prechodu činnosti 
prevádzkovania zmluvou dotknutej technológie alebo jej časti 
z oprávneného na inú osobu, ktorá sa stane držiteľom povolenia, či 
oprávnenia prevádzkovania tejto technológie na vymedzenom území 
a bude prevádzkovať tieto zariadenia zriadené oprávneným na zaťaženej 
nehnuteľnosti (ďalej len „nový držiteľ oprávnení“), môže oprávnený 
vykonať všetky úkony potrebné na prevod alebo prechod práv 
a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na nového držiteľa oprávnení 
iba s písomným súhlasom povinného.     

 
9. Záverečné ustanovenia 
 

 
9.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinným 
na webovej stránke povinného. Povinný sa zaväzuje písomne oznámiť 
oprávnenému zverejnenie tejto zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa 
jej zverejnenia. 

 

9.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 
Príloha č.1: - Kópia listu vlastníctva č.1 
Príloha č.2: - Kópia časti geometrického plánu č. 14/12 
Príloha č.3: - Kópia výpisu z uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 186 
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U Z N E S E N I A 

z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva  
konaného dňa 16. decembra 2013 v kultúrnom dome v Čate 

 

K bodu č.2: Schválenie programu  

uznesenie č. 174 

Obecné zastupiteľstvo v Čate 

A. schvaľuje  

program rokovania 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č.3: Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

uznesenie č. 175 

Obecné zastupiteľstvo v Čate na návrh starostu volí: 

Návrhovú komisiu v zložení: 

1. Ing. Peter Czibula 

2. Jozef Czompál 

3. Ladislav Gáspár 

 

K bodu č.5: Kontrola plnení uznesení  

uznesenie č. 176 

Obecné zastupiteľstvo v Čate 

A. berie na vedomie, že 

podrobná správa o plnení jednotlivých uznesení bude predložená na najbližšom 
zasadnutí OZ obce Čata. 
 
 



 
 

 
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Čate zo dňa 16.12.2013   - 2 - 

K bodu č.6:  
uznesenie č. 177 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní programového bodu „Návrh VZN obce 
Čata č. ... o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2014“  

A. schvaľuje  
 
VZN obce Čata č. 3 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2014 v znení 
schválených zmien. 
 
 
K bodu č.7: 

uznesenie č. 178 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní programového bodu „Návrh VZN obce 
Čata č. ... o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na kalendárny rok 2014“  
 
A. schvaľuje  
 
VZN obce Čata č. 4 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na kalendárny rok 2014 v znení schválených zmien. 
 
 
 
K bodu č.8: 

uznesenie č. 179 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní programového bodu „Návrh VZN obce 
Čata č. ... o dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2014“ 
 
A. schvaľuje  
 
VZN obce Čata č.5 o dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2014. 
 
 
 
K bodu 9: 

uznesenie č. 180 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní programového bodu „Návrh VZN obce 
Čata č. ... o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2014“ 
 
A. schvaľuje  
 
VZN obce Čata č. 6 o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2014. 
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K bodu č.10: 
uznesenie č. 181 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní programového bodu „Návrh VZN obce 
Čata č. ... o dani za psa na kalendárny rok 2014“ 
 
A. schvaľuje  
 
VZN obce Čata č. 7 o dani za psa na kalendárny rok 2014. 
 
 
 
K bodu č.11: 

uznesenie č. 182 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní programového bodu „Návrh VZN obce 
Čata č. ... o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2014“ 
 
A. schvaľuje  
 
VZN obce Čata č. 8 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 
2014. 
 
 
 
K bodu č. 12: 

uznesenie č. 183 
 
Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní programového bodu „Návrh zmeny 
VZN obce Čata č. 1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 
Čata“ 
 
A. schvaľuje  
 
zmeny VZN obce Čata č. 1/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 
obce Čata“ . 
 
 
 
K bodu č. 13: 

uznesenie č. 184 
 
Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní programového bodu „Návrh I. zmeny 
rozpočtu obce Čata na rok 2013 
 
A. schvaľuje  
 
I. zmenu rozpočtu obce na rok 2013. 
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K bodu č. 14: 
uznesenie č. 185 

 
Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní programového bodu „Návrh 
neuplatňovania programovej štruktúry v rozpočte obce“ 
 
A. schvaľuje  

zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.  

 
K bodu č. 15: 

uznesenie č. 186 
 
Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní programového bodu „Schválenie 
Zmluvy o vecnom bremene – NAU, s.r.o.,“ 
 
A. schvaľuje  
 
zmluvu o vecnom bremene – NAU, s.r.o. 
 
 
K bodu č. 16 a): 

uznesenie č. 187 
 
Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní programového bodu „Návrh práce HK“ 
 
A. schvaľuje  
 
plán práce HK na obdobie: 1. polrok 2014 v znení schválených zmien. 
 
 
K bodu č. 16 b): 

uznesenie č. 188 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní programového bodu „Kvetňanka“  
 
A. neschvaľuje  
 
prijatie ručiteľského vyhlásenia Obce Čata za prípadný budúci záväzok Združenia 
obcí Kvetňanka. 
 
 
K bodu č. 16 c): 

uznesenie č. 189 

Obecné zastupiteľstvo v Čate po prerokovaní programového bodu „Inventarizácia“  
 
A. schvaľuje  
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zloženie ústrednej inventarizačnej komisie, zloženie vyraďovacej komisie 
a likvidačnej komisie podľa schváleného návrhu. 
 
 

 

 

V Čate, dňa 17.12.2013      Ján Varga 
                                starosta obce 

 




