
Zm!uva o zriadenívecného bremena
uzavretá v zmysle ustanovenĺ 5 151n a nosl. občianskeho zókonníka medzi:

ĺ;' /k-Jł - 0.9- 4
obec Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7 ,900 42 Dunajská Lužná
tČo: ooąoooog
zastúpený: Štefan Jurčík, starosta obce

(dblej len ,,povinný z vecného bremena")

a

obchodné meno : Universal Exports Lĺmited, s.r.o.
Sídlo : Steinov dvor 2,81L 07 Bratislava
lČo :36733555
zastúpený : lvan Švec, konateľspoločnosti

spoločnosť zapísaná v oR okresného súdu Bratislava l, odd. Sro, vložka č. 44395/8

(d'olej len "opróvnený z vecného bremeno 1-")

Meno a priezvisko

Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvale bytom
štátna príslušnosť

a manželka
Meno a priezvĺsko

Dátum narodenia
Rodné číslo
Trvale bytom
Štátna príslušnosť

: Miroslav Mango, rod. Mango
:08.06.1965
: 650608/6268
: Dudvážska t9,821' 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
:SR

: lvana Mangová, rod. Ruprichová
:06.07.1964
:645706/L688
: Dudvážska L9, 82I07 Bratislava-Podunajské Biskupice
:SR

(dblej len "opróvnený z vecného bremeno 2", pričom ,,opróvnený z vecného bremena L" a
,,opróvnený z vecného bremeno 2" spoločne oko ,,oprivnenĺ z vecného bremeno")

Preambula

1'. Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností (spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 1'/L k celku), a to parcely registra ,,C", palc. č. 1076164 o výmere 38 m2, druh
pozemku: lesný pozemok a pozemku parc. č,.1076/65 o výmere 34m2, druh pozemku: lesný
pozemok, nachádzajúcich sa v k.ú. Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec
a evidovaných na LV č' 1008 pre k.ú. Nové Košariská.
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Ż obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná na svojom zasadnutíkonanom dňa 11'03'2021

schválilo uznesením č.. ŻoŻt/o1'- 1]- zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve

prechodu a Prejazdu cez:

a)pozemokparc.č.Io16164,špecifikovanývbode1tejtopreambulyvprospech
každodobého vlastníka pozemku parc. č. 1067 ovýmere 3775 m2, druh pozemku: orná

pôda,ktorýjevedenýnaLVč.1069prek.ú.NovéKošariská,obecDunajskáLužná,okres
Senec),

b) pozemok parc. č. !076165, špecifikovaný v bode 1 tejto preambuly v prospech

každodobého vlastníka pozemku parc. č. 1068 o výmere 3837 m2, druh pozemku: orná

pôda,ktorýjevedenýnaLVč.1069prek.ú.NovéKošariská,obecDunajskáLužná,okres
Senec.

3. oprávnený z vecného bremena 1je výlučným vlastníkom nehnuteľností (spoluvlastnícky

podiel oveľkosti 1/1 kcelku) _ parcely registra ,C" _ par' č' 10761100 o výmere I48mŻ'

druh pozemku: lesná pôda a par. č. Lo6Żl5Ż3 ovýmere 3555 m2' druh pozemku: orná

pôda,ktorésúvedenénaLVč.2054prek.ú.NovéKošariská,obecDunajskáLužná,okres
Senec. Uvedené pozemky vznikli na základe geometrického plánu č' 71'l2oŻL'

vyhotoveného dňa o3.o3.2o21 lng. Františkom Megom, úradne overeným okresným

úradom Senec, odbor katastrálny dňa 16'03'2021_'

4'oprávnenýzvecnéhobremena2jevýlučnýmvlastníkomnehnuteľností(spoluvlastnícky
podiel oveľkosti 1/L kcelku) - parcely registra ,C" _ par' č' 1076199 o výmere ]'58 m2'

druh pozemku: lesná pôda a par. č. t.oozlszz ovýmere 3638 m2' druh pozemku: orná

pôda, ktoré sú vedené na LV č. 950 pre k. ú. Nové Košariská, obec Dunajská Lužná' okres

Senec.Uvedenépozemkyvzniklinazákladegeometrickéhoplánuč.-/1'lŻ021',
vyhotoveného dňa o3.o3.2o21 lng. Františkom Megom, úradne overeným okresným

úradom Senec, odbor katastrálny dňa 16'03'2021'

Öánok l.

Zriadenie vecného bremena

t Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy dohodli na zriadenívecného bremena "in rem"'

zodpovedajúceho povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka parcely registra

,,C,,, parc. č. 1076/65 o uý*"r. 34 m2, druh pozemku: lesný pozemok, nachádzajúcej sa

v k.ú. Nové Košariská, obec ouna1ská Lužná, okres Senec a evidovanej na LV č. 1008 pre k'ú'

Nové Košariská (ďalej len ,,zaťažáná nehnuteľnosť") strpieť právo prechodu a prejazdu cez

zaťaženú nehnuteľnásť v celom rozsahu v prospech každodobého vlastnĺka nehnuteľností

par. č. 1076/100o výmere !48 m|,druh pozemku: lesná pôda a par' č' 10621523 o výmere

3555 m2, druh pozemku: orná pôda, ktoré sú vedené na LV č' 2054 pre k' ú' Nové Košariská'

obec Dunajská Lužná, okres Senec - oprávneného z vecného bremena ]"

Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy dohodli na zriadenívecného bremena "in rem"'

zodpovedajúceho povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka parcely registra

,,C,,, parc. i. tolo/ioą o u,im.r. 38 m2, druh pozemku: lesný pozemok' nachádzajúcej sa

v k.ú. Nové Košariská, obec Dunajská Lužná, okres Senec a evidovanej na LV č' 1008 pre k'ú'

Nové Košariská (dalej len ,,zaťažená nehnuteľnosť") strpieť právo prechodu a prejazdu cez

zaťaŽenú nehnuteľnosť v ielom rozsahu v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti

par. č. Io76/99o výmere ]-58 m2, druh pozemku: lesná pôda a par' č' 106Ż15ŻŻ o výmere

3638 m2, druh pozámku: orná pôda, ktoré sú vedené na LV č' 950 pre k' ú' Nové Košariská'

obec Dunajská Lužná, okres Senec _ oprávneného z vecného bremena 2'

Ż



Ęs',

3. Oprávnení z vecného bremena uvedené právo prijímajú a povinný z vecného bremena sa
zaväzuje toto právo strpieť.

4. Zmluvné strany sa dohodli na zriadenípráva zodpovedajúcemu vecnému bremenu na dobu
neurčitú.

5. Vecné bremeno sa v zmysle tejto zmluvy a na základe uznesenia obecného zastupitel'stva
obce Dunajská Lužná č'2021'/01'_IIzo dňa 1-1.03.2021 zriad'uje bezodplatne.

6. Práva zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu oprávnení z vecného bremena
nadobudnú vkladom do katastra nehnutel'ností. S týmto vkladom zmluvné strany súhlasia,
pričom zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad práva zodpovedajúcemu vecnému
bremenu sú oprávnení podať príslušnému katastrálnemu odboru oprávnení z vecného
bremena. Správny poplatok za podaný návrh bude uhradený v plnej výške oprávnenými
z vecného bremena.

đánok ll.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, z toho povinný z vecného bremena obdrží 1
rovnopis, oprávneníz vecného bremena obdržia spolu 2 rovnopisy a 2 rovnopisy sú určené
pre katastrálny odbor okresného úradu Senec.

2' Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu
rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

3. Zmluvné strany sa touto zmluvou zároveň zaväzuju poskytnúť si navzájom úplnú súčinnosť
v správnom konaní pred okresným Úradom Senec, odborom katastrálnym, hlavne doložiť
potrebné doklady, ako aj v prípade potreby upresniť znenie tejto zmluvy dodatkom. Povinný
z vecného bremena zároveň udel'uje plnú moc oprávneným z vecného bremena na opravu
všetkých chýb a zrejmých nesprávností uvedených v tejto zmluve.

V Dunajskej Lužnej dňa 
-. 

.2021

01 08. mnĺ

V Dunajskej Lužnej dňa 16.06.2021

Povinný z vecného bremena oprávnení z vecného bremena
ef

obec Dunajská Lužná
zast: Štefan Jurčík

Universal Ex ited, s.r.o
zast: lvan

Miroslav Ma

lvana Mangová

,,

t'
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