
ZMLUVA O ZRUŠENÍ VECNÉHO BREMENA 
 
Povinný z vecného bremena: 

 

1. Ing. Hrušovská Júlia, rod. Eliášová, Ing, Ku amfiteátru 517/19, 086 41  Raslavice - 

Nižné Raslavice, nar. xxxxxxxxxxxxxx , občan SR 

 

2. Timko Vladimír r. Timko, Ing., Hlavná 2882/23, Prešov, 080 01, SR, 

nar.xxxxxxxxxxxxxxxx  občan SR 

 

3. Margicinová Anna,  rod. Timková, Vaniškovská 198/5, 086 41   Raslavice -Vyšné 

Raslavice,  nar. xxxxxxxxxxxxx, občan SR  

 

4. Timko Peter r. Timko, Ing., Dělená 969/20, Praha 5 - Řeporyje,  155 00,  nar. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, občan ČR 

 

5. Špík Jozef r. Špík, Lesnícka 1312/14, Prešov- Solivar,  080 05, nar.  xxxxxxxxx,  

občan SR 

 

6. Anna Špíková r. Moravcová, Lesnícka 1312/14, Prešov- Solivar           ,  080 05, nar. 

xxxxxxxxxxxxxxxx, občan SR 

 

7. Salamon Patrik r. Salamon, Dlhý rad 1562/6, Bardejov, 085 01, nar. 

xxxxxxxxxxxxxxx, občan SR 

 

8. Natália Salamonová r. Marcinová, Dlhý rad 1562/6, Bardejov,  085 01 nar. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx občan SR 

 

9. Reviľak Peter r. Reviľak, Mgr., Okružná 757/11, 086 41  Raslavice – Nižné Raslavice,   

nar.xxxxxxxxxxxx, občan SR 

 

10. Katarína Reviľaková r. Gvuščová, Mgr., Okružná 757/11, 086 41  Raslavice – Nižné 

Raslavice,  nar. xxxxxxxxxxxxx, občan SR 

 

11. Zoľaková Melánia r. Kolcunová, Okružná 86/1, 086 41  Raslavice – Nižné Raslavice, 

nar. xxxxxxxxxxxx, občan SR 

 

12. AGRO Raslavice s.r.o.,  Čergovská 583, 086 41 Raslavice, IČO:36470171, IČ DPH: 

SK2020027889 v zastúpení Ing. Vincent Kontura,  nar. 21.10.1964,  Vaniškovská 

541/12,  086 41 Raslavice – Vyšné Raslavice a  Peter Jágrik, Na Revíne 10493/29B,  

Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01, nar. 13.5.1973  spoločnosť je zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12529/P 

 

 

Oprávnený z vecného bremena: 

 

1. Obec Raslavice, so sídlom Hlavná 154, 086 41 Raslavice, IČO 00322521, zastúpená 

starostom obce  Marekom Rakošom, nar. 14.02.1979, bytom Alejová 700/44, 

Raslavice. 

 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=J%E1grik&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=0


 

 

 

 

Čl. I 

Špecifikácia nehnuteľností 

 

I.1) Povinný z vecného bremena Ing. Hrušovská Júlia, rod. Eliášová je  podielovým 

spoluvlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice vedenej na LV č. 2262 

- parcela registra C KN č. 135/28, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 192 m2; 

spoluvlastník vedený  pod B1 v podiele 1/3 – ina celku 

 

 - parcela registra C KN č. 135/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 487 m2; 

spoluvlastník vedený pod B1 - v podiele 1/3 – ina celku 

 

- parcela registra C KN č. 135/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 407 m2; 

spoluvlastník vedený pod B1 - v podiele 1/3 – ina celku 

 

I.2) Povinný z vecného bremena Margicinová Anna,  rod. Timková je  podielovým 

spoluvlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice vedenej na: LV č. 2262 

- parcela registra C KN č. 135/28, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 192 m2; 

spoluvlastník vedený  pod B3 v podiele 1/3 – ina celku 

 

 - parcela registra C KN č. 135/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 487 m2; 

spoluvlastník vedený pod B3 - v podiele 1/3 – ina celku 

 

- parcela registra C KN č. 135/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 407 m2; 

spoluvlastník vedený pod B3 - v podiele 1/3 – ina celku 

 

 

I.3) Povinný z vecného bremena Ing. Timko Vladimír, rod. Timko je  podielovým 

spoluvlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice vedenej na: LV č. 2262 

- parcela registra C KN č. 135/28, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 192 m2; 

spoluvlastník vedený  pod B4 v podiele 1/6 – ina celku 

 

 - parcela registra C KN č. 135/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 487 m2; 

spoluvlastník vedený pod B4 - v podiele 1/6 – ina celku 

 

- parcela registra C KN č. 135/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 407 m2; 

spoluvlastník vedený pod B4 - v podiele 1/6 – ina celku 

 

 

I.4) Povinný z vecného bremena Ing. Timko Peter rod. Timko je  podielovým spoluvlastníkom 

nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice vedenej na: LV č. 2262 

- parcela registra C KN č. 135/28, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 192 m2; 

spoluvlastník vedený  pod B5 v podiele 1/6 – ina celku 

 

 - parcela registra C KN č. 135/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 487 m2; 

spoluvlastník vedený pod B5 - v podiele 1/6 – ina celku 

 



- parcela registra C KN č. 135/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 407 m2; 

spoluvlastník vedený pod B5 - v podiele 1/6 – ina celku 

 

Pre dané parcely CKN 135/28 ,  CKN 135/18, CKN 135/15 je v časti C: Ťarchy  -  Zriadenie 

vecného bremena spočívajúceho v práve obce Raslavice ako oprávneného z vecného bremena 

zriadiť a prevádzkovať na pozemkoch vo vlastníctve povinných z vecného bremena verejnú 

kanalizáciu, vrátane jej údržby a opráv. Vecné bremeno sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam: 

parcela E KN 293/105. Povinní z vecného bremena sa zaväzujú trpieť výkon jeho práva 

zodpovedajúceho vecnému bremenu, t.j. strpieť na týchto pozemkoch uloženie verejnej 

kanalizácie, jej prevádzku, údržbu a opravy - Zmluva o zriadení vecného bremena V 2094/2012 

- v.z. 35/13. Zmena parcely E KN 293/105 na parcely C KN 135/28, zast. pl. a nádvorie o 

výmere 192 m2 a C KN 135/18, zast. pl. a nádvorie o výmere 487 m2, C KN 135/15, zast. pl. 

a nádvorie o výmere 407 m2 na základe GP č. 34516476-30/2019 - V 1018/2020,  GP 

34516476-22/2019 - -R625/2019-v.z.195/19   

 

I.5 ) Povinní z vecného bremena Špík Jozef r. Špík a Anna Špíková r. Moravcová, sú 

bezpodielovými  spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice vedenej 

na: LV č. 2276 

- parcela registra C KN č. 135/29, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 103 m2; 

bezpodieloví  spoluvlastníci vedený  pod B1 v podiele 1/1 – ina celku v BSM  

 

Pre danú parcelu CKN 135/29 je v časti C: Ťarchy  - Zriadenie vecného bremena spočívajúceho 

v práve obce Raslavice ako oprávneného z vecného bremena zriadiť a prevádzkovať na 

pozemkoch vo vlastníctve povinných z vecného bremena verejnú kanalizáciu, vrátane jej 

údržby a opráv. Vecné bremeno sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam: parcela E KN 293/105. 

Povinní z vecného bremena sa zaväzujú trpieť výkon jeho práva zodpovedajúceho vecnému 

bremenu, t.j. strpieť na týchto pozemkoch uloženie verejnej kanalizácie, jej prevádzku, údržbu 

a opravy - Zmluva o zriadení vecného bremena V 2094/2012 - v.z. 35/13. Zmena parcely E KN 

293/105 na parcelu C KN 135/29, zast. pl. a nádvorie o výmere 103 m2 na základe GP č. 

34516476-30/2019 - V 1018/2020 v.z. 69/20   

 

 

 I.6 ) Povinní z vecného bremena Salamon Patrik r. Salamon a Natália Salamonová r. 

Marcinová  sú bezpodielovými  spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom území Nižné 

Raslavice vedenej na: LV č. 2236 

- parcela registra C KN č. 135/17, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 604 m2; 

bezpodieloví  spoluvlastníci vedený  pod B1 v podiele 1/1 – ina celku v BSM  

 

Pre danú parcelu CKN 135/17 je v časti C: Ťarchy- Zriadenie vecného bremena spočívajúceho 

v práve obce Raslavice ako oprávneného z vecného bremena zriadiť a prevádzkovať na 

pozemkoch vo vlastníctve povinných z vecného bremena verejnú kanalizáciu, vrátane jej 

údržby a opráv. Vecné bremeno sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam: parcela E KN 293/105. 

Povinní z vecného bremena sa zaväzujú trpieť výkon jeho práva zodpovedajúceho vecnému 

bremenu, t.j. strpieť na týchto pozemkoch uloženie verejnej kanalizácie, jej prevádzku, údržbu 

a opravy - Zmluva o zriadení vecného bremena V 2094/2012 - v.z. 35/13 Zmena parcely 

293/105 na parcelu CKN 135/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 604 m2 na základe GP 

č. 34516476-22/2012-R 625/2019-v.z.195 /12, Kúpna zmluva V 3067/2019 – v.z. 9/20. 

 



I.7 ) Povinní z vecného bremena Reviľak Peter r. Reviľak, Mgr. a Katarína Reviľaková r. 

Gvuščová, Mgr. sú bezpodielovými  spoluvlastníkmi nehnuteľností v katastrálnom území 

Nižné Raslavice vedenej na: LV č. 2084 

- parcela registra C KN č. 835/4, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 779 m2; 

bezpodieloví  spoluvlastníci vedený  pod B1 v podiele 1/1 – ina celku v BSM  

 

Pre danú parcelu CKN 835/4 je v časti C: Ťarchy- Zriadenie vecného bremena spočívajúceho 

v práve obce Raslavice ako oprávneného z vecného bremena zriadiť a prevádzkovať na 

pozemkoch vo vlastníctve povinných z vecného bremena verejnú kanalizáciu, vrátane jej 

údržby a opráv. Vecné bremeno sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam: parcela E KN 293/105. 

Povinní z vecného bremena sa zaväzujú trpieť výkon jeho práva zodpovedajúceho vecnému 

bremenu, t.j. strpieť na týchto pozemkoch uloženie verejnej kanalizácie, jej prevádzku, údržbu 

a opravy - Zmluva o zriadení vecného bremena V 2094/2012 - v.z. 35/13.Zmena parcely 

293/105 na parcelu CKN 835/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 896 m2 na základe GP 

č. 34516476-9/2012- R 242/2012-v.z. 67/12, Kúpna zmluva V1003/2012 – v.z. 92/12.  

 

I.8 ) Povinný z vecného bremena Zoľáková Melánia r. Kolcunová, je výlučným vlastníkom 

nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice vedenej na: LV č. 248 

- parcela registra C KN č. 835/3, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 7 m2; výlučný 

vlastník vedený  pod B2 v podiele 1/1 – ina celku   

 

Pre danú parcelu CKN 835/3 je v časti C: Ťarchy- Zriadenie vecného bremena spočívajúceho 

v práve obce Raslavice ako oprávneného z vecného bremena zriadiť a prevádzkovať na 

pozemkoch vo vlastníctve povinných z vecného bremena verejnú kanalizáciu, vrátane jej 

údržby a opráv. Vecné bremeno sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam: parcela E KN 293/105. 

Povinní z vecného bremena sa zaväzujú trpieť výkon jeho práva zodpovedajúceho vecnému 

bremenu, t.j. strpieť na týchto pozemkoch uloženie verejnej kanalizácie, jej prevádzku, údržbu 

a opravy - Zmluva o zriadení vecného bremena V 2094/2012 - v.z. 35/13 Zmena parcely 

293/105 na parcelu CKN 835/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2 na základe GP č. 

34516476-9/2012-R 242/2012-v.z. 67/12, Kúpna zmluva V1679/2012 – v.z. 143/12.  

 

 

I.9 ) Povinný z vecného bremena AGRO RASLAVICE, s.r.o.,  je výlučným vlastníkom 

nehnuteľností v katastrálnom území Nižné Raslavice vedenej na: LV č. 2023 

- parcela registra C KN č. 135/13, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 2021 m2; výlučný 

vlastník vedený  pod B3 v podiele 1/1 – ina celku   

 

Pre danú parcelu CKN 135/13 je v časti C: Ťarchy- Zriadenie vecného bremena spočívajúceho 

v práve obce Raslavice ako oprávneného z vecného bremena zriadiť a prevádzkovať na 

pozemkoch vo vlastníctve povinných z vecného bremena verejnú kanalizáciu, vrátane jej 

údržby a opráv. Vecné bremeno sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam: parcela E KN 293/105. 

Povinní z vecného bremena sa zaväzujú trpieť výkon jeho práva zodpovedajúceho vecnému 

bremenu, t.j. strpieť na týchto pozemkoch uloženie verejnej kanalizácie, jej prevádzku, údržbu 

a opravy - Zmluva o zriadení vecného bremena V 2094/2012 - v.z. 35/13 Zmena parcely 

293/105 na parcelu CKN 135/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2021 m2 na základe 

GP č. 34516476-5/2019, Kúpna zmluva V 51/2020 – v.z. 50/20.  

 

 



I.10)  Obecné  zastupiteľstvo v Raslaviciach dňa 7.5.2021 pod uznesenia č. 27/2021  s c h v a ľ 

u je Zmluvu o zrušení vecného bremena a  podpísanie  tejto zmluvy  s predmetnými 

vlastníkmi  pre dané parcely:  

 

- CKN 135/29  zast. pl. a nádvorie o výmere 103 m2, na LV 2276  v k.ú. Nižné Raslavice v 

časti C: Ťarchy  - Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve obce Raslavice ako 

oprávneného z vecného bremena zriadiť a prevádzkovať na pozemkoch vo vlastníctve 

povinných z vecného bremena verejnú kanalizáciu, vrátane jej údržby a opráv. Vecné bremeno 

sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam: parcela E KN 293/105. Povinní z vecného bremena sa 

zaväzujú trpieť výkon jeho práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, t.j. strpieť na týchto 

pozemkoch uloženie verejnej kanalizácie, jej prevádzku, údržbu a opravy - Zmluva o zriadení 

vecného bremena V 2094/2012 - v.z. 35/13. Zmena parcely E KN 293/105 na parcelu C KN 

135/29, zast. pl. a nádvorie o výmere 103 m2 na základe GP č. 34516476-30/2019 - V 

1018/2020 v.z. 69/20  s predmetnými spoluvlastníkmi:  Špík Jozef r. Špík a Anna Špíková r. 

Moravcová, Lesnícka 1312/14, Prešov,  080 05 

  

- CKN 135/28 , zast. pl. a nádvorie o výmere 192 m2,  CKN 135/18, zast. pl. a nádvorie o 

výmere  487  m2, CKN 135/15, zast. pl. a nádvorie o výmere  407  m2  na LV 2262 v k.ú. 

Nižné Raslavice v časti C: Ťarchy  -  Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve obce 

Raslavice ako oprávneného z vecného bremena zriadiť a prevádzkovať na pozemkoch vo 

vlastníctve povinných z vecného bremena verejnú kanalizáciu, vrátane jej údržby a opráv. 

Vecné bremeno sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam: parcela E KN 293/105. Povinní z 

vecného bremena sa zaväzujú trpieť výkon jeho práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, t.j. 

strpieť na týchto pozemkoch uloženie verejnej kanalizácie, jej prevádzku, údržbu a opravy - 

Zmluva o zriadení vecného bremena V 2094/2012 - v.z. 35/13. Zmena parcely E KN 293/105 

na parcely C KN 135/28, zast. pl. a nádvorie o výmere 192 m2 a C KN 135/29, zast. pl. a 

nádvorie o výmere 103 m2 na základe GP č. 34516476-30/2019 - V 1018/2020 s predmetnými 

spoluvlastníkmi: HRUŠOVSKÁ Júlia r. ELIAŠOVÁ, Ing., Ku Amfiteátru 517/19, 086 41 

RASLAVICE, MARGICINOVÁ ANNA r. TIMKOVÁ, č. 198, 086 41 Raslavice, Timko 

Vladimír r. Timko, Ing., Hlavná 2882/23, Prešov,  080 01, Timko Peter r. Timko, Ing., Dělená 

969/20, Praha 5 - Řeporyje, 155 00, ČR 

 

-CKN 135/13, zast. pl. a nádvorie o výmere 2021 m2 na LV 2023 v k.ú. Nižné Raslavice v 

časti C: Ťarchy- Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve obce Raslavice ako 

oprávneného z vecného bremena zriadiť a prevádzkovať na pozemkoch vo vlastníctve 

povinných z vecného bremena verejnú kanalizáciu, vrátane jej údržby a opráv. Vecné bremeno 

sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam: parcela E KN 293/105. Povinní z vecného bremena sa 

zaväzujú trpieť výkon jeho práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, t.j. strpieť na týchto 

pozemkoch uloženie verejnej kanalizácie, jej prevádzku, údržbu a opravy - Zmluva o zriadení 

vecného bremena V 2094/2012 - v.z. 35/13 s predmetným spoluvlastníkom: AGRO 

RASLAVICE, s.r.o., Čergovská 583, Raslavice,  086 41, SR, IČO: 36470171 

 

 - CKN 135/17, zast. pl. a nádvorie o výmere 604 m2 na LV 2236  v k.ú. Nižné Raslavice v 

časti C: Ťarchy- Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve obce Raslavice ako 

oprávneného z vecného bremena zriadiť a prevádzkovať na pozemkoch vo vlastníctve 

povinných z vecného bremena verejnú kanalizáciu, vrátane jej údržby a opráv. Vecné bremeno 

sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam: parcela E KN 293/105. Povinní z vecného bremena sa 

zaväzujú trpieť výkon jeho práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, t.j. strpieť na týchto 

pozemkoch uloženie verejnej kanalizácie, jej prevádzku, údržbu a opravy - Zmluva o zriadení 



vecného bremena V 2094/2012 - v.z. 35/13   s predmetnými spoluvlastníkmi: Salamon Patrik 

r. Salamon a Natália Salamonová r. Marcinová, Dlhý rad 6, Bardejov,  085 01 

  
-CKN 835/4, zast. pl. a nádvorie o výmere 779 m2 na LV 2084  v k.ú. Nižné Raslavice v 

časti C: Ťarchy- Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve obce Raslavice ako 

oprávneného z vecného bremena zriadiť a prevádzkovať na pozemkoch vo vlastníctve 

povinných z vecného bremena verejnú kanalizáciu, vrátane jej údržby a opráv. Vecné bremeno 

sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam: parcela E KN 293/105. Povinní z vecného bremena sa 

zaväzujú trpieť výkon jeho práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, t.j. strpieť na týchto 

pozemkoch uloženie verejnej kanalizácie, jej prevádzku, údržbu a opravy - Zmluva o zriadení 

vecného bremena V 2094/2012 - v.z. 35/13  s predmetnými spoluvlastníkmi: Reviľak Peter r. 

Reviľak, Mgr. a Katarína Reviľaková r. Gvuščová, Mgr., Okružná 757/11, Raslavice, 086 41  

  
-CKN 835/3, zast. pl. a nádvorie o výmere 7 m2 na LV 248 v k.ú. Nižné Raslavice v časti 

C: Ťarchy- Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve obce Raslavice ako oprávneného 

z vecného bremena zriadiť a prevádzkovať na pozemkoch vo vlastníctve povinných z vecného 

bremena verejnú kanalizáciu, vrátane jej údržby a opráv. Vecné bremeno sa zriaďuje in rem k 

nehnuteľnostiam: parcela E KN 293/105. Povinní z vecného bremena sa zaväzujú trpieť výkon 

jeho práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, t.j. strpieť na týchto pozemkoch uloženie 

verejnej kanalizácie, jej prevádzku, údržbu a opravy - Zmluva o zriadení vecného bremena V 

2094/2012 - v.z. 35/13 s predmetnou spoluvlastníčkou: Zoľaková Melánia r. Kolcunová, 

Okružná 86/1, N.Raslavice,  086 41  

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

II.1) Účastníci zmluvy sa dohodli na zrušení vecného bremena špecifikovaného v čl. I pre dané 

parcely na LV 2023, 248, 2084, 2036, 2262, 2276 v časti C: - Zriadenie vecného bremena 

spočívajúceho v práve obce Raslavice ako oprávneného z vecného bremena zriadiť a 

prevádzkovať na pozemkoch vo vlastníctve povinných z vecného bremena verejnú kanalizáciu, 

vrátane jej údržby a opráv. Vecné bremeno sa zriaďuje in rem k nehnuteľnostiam: parcela E 

KN 293/105. Povinní z vecného bremena sa zaväzujú trpieť výkon jeho práva zodpovedajúceho 

vecnému bremenu, t.j. strpieť na týchto pozemkoch uloženie verejnej kanalizácie, jej 

prevádzku, údržbu a opravy - Zmluva o zriadení vecného bremena V 2094/2012 - v.z. 35/13 

 

II.2) Vecné bremeno sa ruší bezplatne. 

 

Čl. III 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

III.1) Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia Občianskym 

zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike. 

 

III.2) Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať výlučne písomnými dodatkami podpísanými  

účastníkmi tejto zmluvy okrem odstraňovania prípadných chýb či nesprávností, ktoré je možné 

robiť aj formou opravnej doložky pod textom zmluvy. 

 

III.3) Prípadná neplatnosť niektorej časti zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných 

jej dojednaní. V prípade, že je niektorá časť tejto zmluvy neplatnou alebo sa neplatnou stane 



neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou 

najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní zmluvy. 

 

III.4) Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podá oprávnený z vecného 

bremena, pričom zároveň zaplatí správny poplatok s týmto úkonom spojený. 

 

III.5) Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach. 

 

III.6) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami. Účinky práva vyplývajúce zo zmluvy o zrušení vecného bremena nastávajú 

okamihom vkladu do katastra nehnuteľností. 

 

III.7) Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, zrozumiteľne, vážne a 

určito, právny úkon je urobený v predpísanej forme, zmluva neodporuje zákonu a dobrým 

mravom. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom 

ju podpisujú. 

 

V Raslaviciach dňa: 10.5.2021 

 

 

 

 

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

Marek Rakoš 

Starosta obce Raslavice 

Oprávnený z vecného bremena 

 

 

 

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

Ing. Júlia Hrušovská 

Povinný z vecného bremena 

 

 

 

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

Ing. Vladimír Timko 

Povinný z vecného bremena 

 

 

 

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

Ing. Peter Timko 

Povinný z vecného bremena 

 

 

 

 

 

 



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

Anna Margicinová 

Povinný z vecného bremena 

 

 

 

 

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

AGRO RASLAVICE, s.r.o 

Ing. Vincent Kontura   

Povinný z vecného bremena 

 

 

 

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

AGRO RASLAVICE, s.r.o 

Peter Jágrik 

Povinný z vecného bremena 

 

 

 

 

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

Špík Jozef   

Povinný z vecného bremena 

 

 

 

 

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

Anna Špíková  

Povinný z vecného bremena 

 

 

 

 

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

Salamon Patrik  

Povinný z vecného bremena 

 

 

 

 

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

Natália Salamonová  

Povinný z vecného bremena 

 

 

 

 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=J%E1grik&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=0


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

Reviľak Peter  Mgr.   

Povinný z vecného bremena 

 

 

 

 

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

Mgr.  Katarína Reviľaková  

Povinný z vecného bremena 

 

 

 

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

Zoľaková Melánia  

Povinný z vecného bremena 


