
Zmluva o zriadení vecného bremena 
č. 3/2013/OM 

 
Čl. 1 

Zmluvné strany: 
 

1. Oprávnený: 
INSTITUTE EUROPHARM s.r.o , spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 18880/P, zastúpená Ing. Mariá-
nom  Luknišom, konateľom 

 Sídlo:    Pradiareň 40, 060 01Kežmarok 
 IČO:    36 807 427 
 DIČ:                             2022413668  
 Bankové spojenie:       SLSP a.s. pobočka Poprad 
 Č. účtu.:                        0493226103/0900                      
2.      Povinný: 

Mesto Kežmarok, zastúpené Ing. Igorom Šajtlavom, primátorom mesta  
adresa podateľne: Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok  
IČO:   326283 
DIČ:   2020697184 
IČ DPH:  SK 2020697184  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobočka Kežmarok 
Č. účtu:   6608185127/1111 

 

sa dohodli na tomto znení 
zmluvy 

o zriadení vecného bremena v zmysle ustanovenia § 151o ods. 1 OZ 
 

Čl. 2 
Povinný Mesto Kežmarok,  ako vlastník pozemkov  parc.č. KN-C  6836/9 o výmere 8750 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, KN-C 6836/10 o výmere  16 192m2, druh 
pozemku ostatné plochy a KN-C 6836/11, o výmere 22 903 m2 , druh pozemku ostatné plochy 
zapísaných na LV č.1  pre obec a k.ú. Kežmarok, zriaďuje v prospech oprávneného 
INSTITUTE EUROPHARM s.r.o  ako vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia – 
VN prípojky na pozemkoch 6836/9, 6836/10 a 6836/11 vecné bremeno spočívajúce 
v povinnosti povinného: 
a) trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich pozemkoch, 
tak ako sú zakreslené v geometrickom pláne č. 56/2008 vyhotoviteľa GEO-SPIŠ, s.r.o. 
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného cez 
slúžiace pozemky, pri prevádzke, údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia 
a jeho príslušenstva, 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena 
podľa tejto zmluvy a zák.č. 656/2004 Z.z. o energetike,  

 
Čl. 3 

Oprávnený vecné bremeno uvedené v čl. 2 tejto zmluvy prijíma. 
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Čl. 4 

1. Zmluvné strany sa dohodli na jednorazovom odplatnom zriadení vecného bremena. 
Jednorazová odplata bola dohodnutá vo výške 909 eur. Odplatu uhradí oprávnený na 
účet povinného č.  6608185127/1111, vedený v UniCredit Bank, a.s., pobočka 
Kežmarok, a to na základe faktúry  vystavenej povinným. Faktúru povinný vystaví do 3 
pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.  
Lehota  splatnosti  faktúry  je 15 dní od  dátumu  vystavenia faktúry povinným. 
V prípade, že splatnosť  faktúry pripadne na deň  pracovného  voľna  alebo  pracovného 
pokoja, bude sa za deň  splatnosti považovať najbližší pracovný deň. Ako variabilný 
symbol sa použije číslo faktúry.  

2. V prípade omeškania s platením odplaty  v dohodnutej lehote a výške  má povinný  voči     
oprávnenému  nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške.  

3.  Povinný má právo odstúpiť od tejto zmluvy o zriadení vecného bremena v prípade  
omeškania so zaplatením  dohodnutej odplaty  v dohodnutej lehote a výške.  
 

Čl. 5 
Náklady súvisiace so zriadením a údržbou VN prípojky znáša oprávnený. 

Čl. 6 
1. Práva zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu oprávnený nadobudne vkladom do 

katastra nehnuteľností. S týmto vkladom zmluvné strany súhlasia. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecného práva k nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností podá povinný  bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto zmluvy. 
3. Návrh je oprávnený podať aj oprávnený, ak povinný nepodá návrh v lehote podľa 

predchádzajúceho bodu. 
4. Akékoľvek poplatky a náklady spojené so vznikom vecného bremena (napr. správny 

poplatok za vklad, odmena súdneho znalca) znáša oprávnený. 

Čl. 7 
1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. 
2. Zriadenie vecného bremena a výška odplaty boli schválené uznesením Mestského 

zastuptieľstva Kežmarok č. 285/2012 dňa 13.12.2012. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke povinného. 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ju podpisujú. 

 
V Kežmarku ............................ 
 
Povinný :       Oprávnený :  
Mesto Kežmarok      INSTITUTE EUROPHARM s.r.o 
 
 
 
 
...............................................                                    .................................................... 
     Ing. Igor  Šajtlava                                                      Ing.  Marián Lukniš  
primátor mesta Kežmarok                                                         konateľ 
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