
Dohoda 
o zrušení  práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

 

 
uzatvorená v zmysle ustanovení  § 151n až 151p Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi, 

ktorí sú podľa vlastného udania spôsobilí na právne úkony. 

 

Povinná z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu: 

   Obec Poriadie,  IČO  00309842,    

   zastúpená  Ing. Zuzanou Boskovičovou,  starostkou obce  

/ďalej len ako „povinní z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu“/ 

 

 

Oprávnení  z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu:    

  Vladislav Klimek,  

  a manželka  

  Marta Klimeková,  

  obaja bytom , 

/ďalej len ako „oprávnení z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu“/ 

 

 

Článok I. 

Predmet vlastníctva 
 

     Obec Poriadie  ako povinná z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je v podiele 

1/1 vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci a k. ú. Myjava, ktorá je zapísaná na 

Okresnom úrade v Myjave, katastrálnom odbore nasledovne: 
 

LV č. 690 parcely registra „C“  

p.č. 15327/2    vo výmere 202 m2  zastavané plochy a nádvoria  

p.č. 15327/7 vo výmere 756 m2  zastavané plochy a nádvoria 

   

Článok II. 

Zrušenie vecného bremena 
 

Vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania parcely registra CKN č. 15327/2, 

15327/7 v prospech oprávnených Vladislava Klimeka,  a Marty Klimekovej, . bolo zriadené 

zmluvou o zriadení vecného bremena V 672/10; vklad povolený dňa 15.7.2010, ktoré je 

zapísané v časti C ťarchy  na LV 690 v k.ú. Poriadie. 
   

            Na základe vzájomnej dohody účastníkov sa vyššie uvedené vecné bremeno ruší 

v celom rozsahu. 

 

 



Článok III. 

Vzájomné vzťahy zmluvných strán 
 

Účastníci navrhujú spoločne Okresnému úradu v Myjave, katastrálnemu odboru 

výmaz príslušnej ťarchy z listu vlastníctva č. 690 v k. ú. Poriadie po vydaní rozhodnutia 

o povolení výmazu vecného bremena. 

Zároveň sa účastníci  dohodli, že splnomocňujú Zuzanu Boskovičovú – za povinnú 

obec Poriadie k podaniu návrhu na vklad. V prípade zrejmých chýb a nesprávností, ktoré 

mohli vzniknúť pri písaní tejto dohody a ktoré by bránili plynulému priebehu príslušného 

katastrálneho konania, vyvinú spoločne a neodkladne úsilie o ich nápravu.   

Účastníci sa dohodli, že náklady spojené s týmto prevodom - vyhotovenie dohody, 

návrhu na výmaz predmetnej ťarchy z príslušného listu vlastníctva, osvedčenie podpisov, 

správny poplatok za podanie návrh na výmaz ťarchy znáša obec Poriadie. 
 

Článok IV. 

Platnosť a účinnosť zmluvy 

           

Účastníci zmluvy berú na vedomie, že sú svojimi prejavmi viazaní dňom podpisu 

dohody 

 a právne účinky tejto dohody nastávajú právoplatnosťou rozhodnutia o povolení výmazu 

vecného bremena Okresným úradom v Myjave, katastrálnym odborom. 

        Na základe tohto rozhodnutia vykoná Okresný úrad v Myjave, katastrálny odbor 

výmaz ťarchy  podľa tejto dohody. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

         Účastníci prehlasujú, že táto dohoda obsahuje ich skutočnú vôľu, že bola uzavretá 

slobodne, vážne, určito,  bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. 

Prehlasujú, že si dohodu pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

túto vlastnoručne podpísali. 

          Dohoda je vyhotovená v 4 identických vyhotoveniach, z toho dve /2/ sa predkladajú na 

vydanie rozhodnutia o výmaze predmetného vecného bremena  na Okresný úrad v Myjave, 

katastrálny odbor a účastníci obdržia po jednom /1/ vyhotovení dohody. Právne vzťahy touto 

dohodou neupravené sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka. 

 

V  Myjave  27.9.2018 

 

 

Za obec Poriadie Ing. Zuzana Boskovičová  - starostka obce .................................... 

 

 

 

 

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

 


