
 

  
 

Dohoda o zrušení vecného bremena 

Zmluvné strany: 

        1/               Názov:             Obec Likavka 

Sídlo:  Jánovčíkova 815, 034 95 Likavka 

                  IČO:                        00 315 362 

                                        Konanie v mene:   Ing. Marián Javorka, starosta  

  (ďalej ako „Oprávnený z vecného bremena“  v príslušnom gramatickom tvare)  

a 

                2/             Meno:             Stanislav Lukáč rod. Lukáč 

Trvale bytom:  034 95 Likavka č. 781 

Nar.:                         

                                        Rodné číslo:     

  (ďalej ako „Povinný z vecného bremena v I. rade “  v príslušnom gramatickom 

tvare)  

a 

                3/             Meno:             Silvia Lukáčová rod. Lenartová 

Trvale bytom:  034 95 Likavka č. 781 

Nar.:                         

                                        Rodné číslo:      

  (ďalej ako „Povinný z vecného bremena v II. rade “  v príslušnom gramatickom 

tvare)  

(ďalej spolu Oprávnený z vecného bremena a Povinný z vecného bremena v I. rade 

a Povinný z vecného bremena v II. rade ako „Zmluvné strany“ v príslušnom 

gramatickom tvare) 

uzatvárajú túto Dohodu o zrušení vecného bremena (ďalej ako „Zmluva“ v príslušnom 

gramatickom tvare) v nasledovnom znení: 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.1 Povinný z vecného bremena v I. rade a Povinný z vecného bremena v II. rade sú 

podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Ružomberok, obec 

Likavka, k.ú.: Likavka, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Ružomberku na 

LV č.: 1011, a to pozemok parcela registra C-KN číslo 529/1 Záhrada o výmere 116m2, 

pozemok parcela registra C-KN číslo 529/2 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185m2, 

pozemok parcela registra C-KN číslo 529/4 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 120m2, 

pozemok parcela registra C-KN číslo 529/5 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26m2, 

pozemok parcela registra C-KN číslo 675/2 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109m2 

a stavba rodinný dom súpisné číslo 781 postavený na pozemku parcela registra C-KN číslo 

529/4 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 120m2 v spoluvlastníckom podiele na meno 

Povinnej z vecného bremena v II. rade vo výške 6/8 k celku a v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov Povinného z vecného bremena v I. rade a Povinnej z vecného 



 

  
 

bremena v II. rade v spoluvlastníckom podiele 2/8 k celku (ďalej ako „Nehnuteľnosť“ 

v príslušnom gramatickom tvare), pričom na uvedenej Nehnuteľnosti viazne vecné 

bremeno prechodu a prejazdu na budúcej komunikácii vedenej cez parcela registra C-KN 

číslo 675/2 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109m2  v prospech budúcich 

stavebníkov prislúchajúcich stavebných pozemkov- N 304/99, Z 3487/00 (ďalej ako „vecné 

bremeno“ v príslušnom gramatickom tvare). 

1.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Obecné zastupiteľstvo v Likavke dňa 30.5.1994 svojim 

uznesením č. 21/1994 schválilo individuálnu bytovú výstavbu v lokalite blízkej 

nehnuteľnosti vo vlastníctve Opravených z vecného bremena v I. a II. rade a z uvedeného 

dôvodu došlo k zriadeniu vecného bremena uvedeného v čl. 1.1. tejto zmluvy v súlade 

s Námietkou obce Likavka proti oznámeniu N 304/99 zo dňa 9.7.1999. Vzhľadom na 

skutočnosť, že k započatiu individuálnej bytovej výstavby do dnešného dátumu nedošlo, 

pričom nie je ani daný reálny predpoklad započatia výstavby v danej lokalite, je záujmom 

zmluvných strán zrušiť vecné bremeno uvedené v čl. 1.1. tejto zmluvy z dôvodu reálneho 

nevyužívania zriadeného vecného bremena. 

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Premetom tejto zmluvy je zrušenie vecného bremena uvedeného v čl. 1.1. tejto zmluvy. 

2.2 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ku dňu podpisu tejto zmluvy rušia vecné bremeno 

uvedené v čl. 1.1. tejto zmluvy.  

2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že vecné bremeno uvedené v čl. 1.1. tejto zmluvy, ktoré sa ruší 

touto zmluvou, a právo zodpovedajúce tomuto vecnému bremenu zanikne až vkladom do 

katastra nehnuteľností vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Ružomberku.  

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností na 

základe tejto zmluvy, ako aj náklady spojené s úradným osvedčením podpisu tejto zmluvy 

ktorejkoľvek Zmluvnej strany, znáša Oprávnený z vecného bremena a zároveň Oprávnený 

z vecného bremena je oprávnená podať za podmienok určených touto zmluvou návrh na 

vklad do katastra nehnuteľností. Zmluvné strany vyhlasujú, že na podanie návrhu na vklad 

do katastra nehnuteľností prostredníctvom elektronických prostriedkov splnomocnili 

Advokátsku kanceláriu JUDr. Brož, s.r.o., IČO: 52 959 601 so sídlom A. Bernoláka 1417/ 6, 

034 01 Ružomberok, pričom za uvedeným účelom udelili osobitné plnomocenstvo. 

2.5 Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že zrušenie vecného bremena podľa tejto zmluvy na 

základe dohody zmluvných strán je bezodplatné a bez akejkoľvek náhrady. 

2.6 Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú navzájom si bez zbytočného odkladu 

poskytnúť akúkoľvek súčinnosť potrebnú na to, aby bolo vecné bremeno vymazané z  

katastra nehnuteľností, a to aj vrátane prípadného uzavretia dodatku/dodatkov k tejto 

zmluve v prípade, ak to bude podľa príslušných štátnych orgánov potrebné na odstránenie 



 

  
 

nezrovnalostí, resp. nesprávností v nej uvedených. 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke oprávneného z vecného 

bremena. 

3.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len na základe písomného súhlasu 

obidvoch zmluvných strán formou písomných dodatkov, ktoré budú riadne potvrdené a 

podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3.3 Pokiaľ sa ukáže, že už pri vzniku tejto zmluvy, alebo kedykoľvek neskôr bolo ktorékoľvek z 

jej ustanovení neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy za 

podmienok určených všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3.4 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z toho jeden pre každú zmluvnú 

stranu. 

3.5 Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že obecné zastupiteľstvo obce Likavka udelilo 

súhlas na uzatvorenie tejto zmluvy na svojom zasadnutí dňa 25.02.2021 uznesením č.  

216/2021-8. 

3.6 Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy zhodne vyhlásili, že táto obsahuje ich slobodnú, 

vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, že nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, na znak čoho ju osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán 

podpísali. 

 

V Likavke dňa  8.3.2021 

 

 

Stanislav Lukáč (Povinný z vecného bremena v I. rade) - úradne overený podpis 

 

 

Silvia Lukáčová (Povinný z vecného bremena v II. rade) - úradne overený podpis 

 

 

Obec Likavka v zast. starostom obce Ing. Marián Javorka (Oprávnený z vecného bremena) - 

úradne overený podpis 

 

 


