ZMLUVA O ZRUŠENÍ VECNÉHO BREMENA
Povinný z vecného bremena:
Anna Tomková, rod. Margicinová
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Bytom: Novosad č. 50

Oprávnený z vecného bremena:
Obec Raslavice
IČO: 00322521
Sídlo: Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Zastúpená: Ing. Antonom Lamancom, starostom obce

Čl. I
Špecifikácia nehnuteľností
I.1

Povinná z vecného bremena Anna Tomková je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti
v katastrálnom území Vyšné Raslavice zapísanej na LV číslo 1579 pozemku registra
EKN parcelné číslo 24, orná pôda o výmere 1 081 m2.
I.2 Pre danú parcelu je na LV 1579 v časti C: Ťarchy pod bodom 1. zriadené vecné
bremeno 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.
I.3 Geometrickým plánom na oddelenie parcely a určenie vlastníckeho práva k parcele č.
207/1, 763/2, 239/2, 237/8 zo dňa 29.04.2013, zhotoveného firmou Alexander Bucko
GEOSPOL, č. geom. plánu: 33530386 – 35/2013 sa vytvára:
· Parcela CKN 237/8 o výmere 1017 m2, zastavaná plocha, pozostávajúca z doterajšej
parcely CKN 237/8 o výmere 1005 m2 dielu č. 3 o výmere 12 m2 vytvoreného
z parcely EKN 24.
· Parcela CKN 239/2 o výmere 525 m2, zastavaná plocha, pozostávajúca z pôvodnej
parcely 239/2 o výmere 68 m2, dielu č. 4 o výmere 423 m2 vytvoreného z parcely
EKN 24 a dielu č. 5 o výmere 34 m2 vytvoreného z parcely EKN 825/1.
· Parcela CKN 207/1 o výmere 572 m2, záhrady, pozostávajúca z dielu č. 1 o výmere
572 m2 vytvoreného z parcely EKN 24.
· Parcela CKN 763/2 o výmere 74 m2, zastavaná plocha, pozostávajúca z dielu č. 2
o výmere 74 m2 vytvoreného z parcely EKN 24.

Čl. II
Predmet zmluvy
II.1 Účastníci zmluvy sa dohodli na zrušení vecného bremena špecifikovaného v čl. I, bod
I.2 pre diely č. 3 a 4, špecifikované podľa geometrického plánu č. 33530386 – 35/2013.
II.2 Vecné bremeno sa ruší bezplatne.
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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 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach.
III.3 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými
stranami. Účinky práva vyplývajúce zo zmluvy o zriadení vecného bremena nastávajú
okamihom vkladu do katastra nehnuteľností.
III.4 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: 23.07.2013

.........................................
Ing. Anton Lamanec
Starosta obce Raslavice

.........................................
Anna Tomková
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