
 

 Zmluva  o zriadení vecného bremena  
ktorú uzavreli na základe §151n a §151o Občianskeho zákonníka 

 
1/  Oprávnení z vecného bremena  

meno:   Peter Vanek,Ing.Mgr., LL.M 

dátum narodenia: 16.03.1982 

rodné číslo :  820316/6686 

 adresa:   Moča 944, 946 37 Moča 

 štátne občianstvo: SR 

  

a 

 
meno:   Mária VANEKOVÁ, Mgr. 

dátum narodenia: 31.08.1991 

rodné číslo :  915831/6882 

 adresa:   Nábrežie mládeže 554/23, 949 01 Nitra 

 štátne občianstvo: SR 

 

 

v ďalšom texte ako oprávnení z vecného bremena 

 

a 

2/ Povinný z vecného bremena 
 obchodný názov: Obec Moča 

 adresa:   Moča 168, 946 37 Moča 

 IČO:    00 306 576 

 v zastúpení:   Ing. Eszter Tóth, starostka  

  

v ďalšom texte ako povinný z vecného bremena 

 

za uvedených podmienok: 

 

I. Vlastnícke vzťahy 

 

1.1. Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku, ktorý sa nachádza v 

obci Moča, okres: Komárno, Katastrálne územie: Moča, zapísaný v LV č.2221, Okresný úrad 

Komárno, katastrálny odbor, ako reg. E parc.č.3785/101, druh pozemku: ostatné plochyo výmere 

110 m
2
. 

1.2. Oprávnený z vecného bremena Ing. Mgr. Peter VANEK, LL.M. jevýlučným vlastníkom 

nehnuteľnosti v podiele 1/1, ktorá sa nachádza v obci Moča, okres: Komárno, Katastrálne územie: 

Moča, zapísaný v LV č. 2735, Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor, ako parc. reg. C 

č.3785/16, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorieo výmere 260 m2. 

1.3. Oprávnená z vecného bremena Mgr. Mária VANEKOVÁ je oprávneným užívateľom nehnuteľnosti, 

ktorá sa nachádza v obci Moča, okres: Komárno, Katastrálne územie: Moča, zapísaný v LV č. 2735, 

Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor, ako parc. reg. C č.  3785/16, druh pozemku: Zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 260 m2.  

 

 

II. Predmet zmluvy 

 

2.1. Povinný z vecného bremena, ako výlučný vlastník nehnuteľnosti uvedenej v článku I., bod 1 tejto 

zmluvy, zriaďuje v prospech oprávnených z vecného bremena ako výlučného 

vlastníkaa oprávneného užívateľa nehnuteľnosti uvedenej v článku I., bod 2 tejto zmluvy, vecné 

bremeno podľa ustanovení §151n a násl. OZ, ktoré spočíva v práve prechodu, prejazdu 

motorovými vozidlami a mechanizmami cez parcelu reg E č. 3785/101  oboma smermi ako 



spojovaciu cestu v celku. 

 

2.2. Právo vyplývajúce z vecného bremena sa zriaďuje bez časového obmedzenia. 

 

2.3. Oprávnení z vecného bremena vyhlasujú, že vecné bremeno v rozsahu stanovenom v bode 1 tohto 

článku prijímajú. 

 

III. Ostatné dojednania 

 

3.1. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.  

 

3.2. Zriadenie vecného bremena bolo schválené obecným zastupiteľstvom Obce Moča dňa 23.03.2021 

uznesením č. 215 Výpis z uznesenia tvorí prílohu tejto zmluvy.  

 

3.3. Oprávnení z vecného bremena prijímajú práva vyplývajúce z vecného bremena tak, ako sú uvedené v 

čl. II. a zároveň vyhlasujú, že toto svoje oprávnenie budú využívať len v nevyhnutnom rozsahu a v 

súlade s dobrými mravmi.  

 

3.4. Oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú, že nebudú pri výkone práv vyplývajúcich z vecného 

bremena akýmkoľvek spôsobom rušiť vlastnícke právo povinného z vecného bremena k pozemku 

podľa čl. I. 

 

3.5. V prípade prevodu alebo prechodu vlastníctva nehnuteľnosti prechádzajú práva a povinnosti 

oprávnených z vecného bremena na nového vlastníka tejto nehnuteľnosti. 

 

3.6. Zmluvné strany týmto zároveň vyjadrujú súhlas s vkladom do katastra nehnuteľností. 

 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po jednom (1) rovnopise obdržia oprávnení 

a povinný z vecného bremena a dvarovnopisy sa použijú na vklad do katastra nehnuteľností. 

 

4.2. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne uzatvárať dodatky k tejto zmluve len 

písomne po vzájomnej dohode. 

 

4.3. Zmluvné strany prehlasujú, že uzatvárajú zmluvu slobodne, zmluvu si prečítali, súhlasia s jej 

obsahom a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú 

 

4.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami, účinnosť deň po zverejnení na 

internetovej stránke obce Moča.  

 

  

V Moči dňa ...........................     V ........................... dňa ....................... 

 

 

Povinný:       Oprávnení:   
  

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

 Obec Moča      Ing. Mgr. Peter Vanek, r. Vanek, LL.M. 
Ing. Eszter Tóth, starostka 

 

 

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

                             Mgr. Mária Vaneková 

 

 


