
D o h o d a
o zriadení vecného bremena v zmysle ust. §-u 151n a nasl. OZ

Ktorú uzatvorili:

Povinný z vecného bremena :
Obec Prašice 
sídlo:
l.m ája 142, 956 22 Prašice 
zastúpená starostkou obce 
Erikou Nemešovou 
IČO : 310 964
/ ďalej len povinný z vecného bremena/

Oprávnený z vecného bremena :
Ivan Stred’anský, rod.Stred’anský

trvale bytom Slnečná 417 
956 22 Prašice, SR
/ ďalej len oprávnený z vecného bremena/ 

za týchto podmienok:
I.

Obec Prašice, sídlo: l.mája 142, 956 22 Prašice, IČO : 310964 je  výlučným vlastníkom 
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú.Prašice zapísanej na LV č. 1526 podľa registra CKN ako 
parc.č.317 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3305 m2 a podľa vypracovaného 
geometrického plánu č. 17621933 -  148/12 ide o parc.č.317 -  zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 3305 m2.

Ivan Streďanský, rod.Streďanský, , trvale bytom Slnečná 417,
956 22 Prašice, SR je  výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú.Prašice 
zapísaných na LV č. 349 podľa registra CKN ako parc.č. 315 -  zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 847 m2 a parc.č.319 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2.

II.

Účastníci tejto dohody Obec Prašice, sídlo : l.mája 142, 956 22 Prašice, IČO : 310 964 a Ivan 
Streďanský, rod.Streďanský, , trvale bytom Slnečná 417, 956 22
Prašice, SR po vzájomnej dohode zriaďujú v zmysle ustanovenia § 151 n a  nasl.Občianského 
zákonníka vecné bremeno v prospech vlastníka nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú.Prašice 
zapísaných na LV č. 349 podľa registra CKN ako parc.č.315 -  zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 847 m2 a parc.č.319 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2, spočívajúce v práve 
uloženia inžinierských sietí na parc.č.317 v prospech vlastníka parc.č.315 a 319 Ivana 
Streďanského, rod.Streďanského, , trvale bytom Slnečná 417, 956
22 Prašice, v rozsahu tak, ako to je  zakreslene v priloženom geometrickom pláne. Zároveň tento 
záväzok prechádza i na všetkých budúcich vlastníkov predmetnej nehnuteľnosti.

Oprávnený z vecného bremena toto vecné bremeno prijíma a povinný z vecného bremena sa 
zaväzuje predmetné vecné bremeno strpieť.
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III.

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.
IV.

Práva zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu oprávnený z vecného bremena nadobudne 
vkladom do katastra nehnuteľností Správy katastra Topoľčany. Účastníci dohody s týmto vkladom 
súhlasia.

V.

Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej 
vôle, dohoda nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok a taktiež nie v 
omyle. Dohodu si pred je j podpisom riadne a nahlas prečítali, je j obsahu rozumejú a na znak 
súhlasu s je j obsahom ju  vlastnoručne podpisujú.

Účastníci dohody prehlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a že v čase spísania a 
podpísania tejto dohody netrpeli a netrpia žiadnou duševnou poruchou.

Táto dohoda je  vyhotovená v 5 -  ich vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdržia zmluvné 
strany, dve vyhotovenia zostávajú pre potreby Správy katastra Topoľčany a jedno vyhotovenie 
zostáva pre zhotoviteľa dohody.

Dohoda bola spísaná podľa pokynov zmluvných strán, účastníkmi dohody prečítaná a podpísaná, 
lebo vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

Prašice, dňa 19.07.2012

Povinný z vecného bremena :

Erika Nemešová 
starostka obce

Oprávnený z vecného bremena :

/

Ivan Streďanský


