
--––––––––––––––––––––––––––––– osvedčený odpis ----------------------------–––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  N  43/2018 ––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– NZ  7185/2018 –––  

----–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– NCRls   7295/2018 ––– 

–––––––-––––––––––––– N O T Á R S K A     Z Á P I S N I C A ––––––––––––––––––––– 

Napísaná dňa 07.03.2018 ( siedmeho marca dvetisícosemnásť), v Notárskom úrade JUDr.  

Soni Šuvadovej, notára so sídlom v Liptovskom Hrádku.-–––––––––––––––––––––––--------- 

Bez predvolania sa dostavili  predo mňa, JUDr. Soňu Šuvadovú, notára so sídlom –––––––––

v Liptovskom Hrádku, účastníci tohto  právneho úkonu, menom:–––––––––––––––––––––– 

1./ Obec Jamník so sídlom Jamník 192, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 00315290, -------

konajúca prostredníctvom starostu obce menom Ing. Dušan Španko, nar. XXXXX,----              

bytom XXXXX,  OP XXXXX,ako povinný z vecného bremena,–––––––––––––----------- 

2./ PhDr. Eva Vlašičová, rod. Ďurišová,  nar. XXXXX, r.č. XXXXX, trvale bytom --- 

XXXXX, ako oprávnená z vecného bremena, zastúpená podľa pripojenej generálnej -----

plnej moci Pavlom Ďurišom, rod. Ďurišom, nar. XXXXX, r.č. XXXXX, trvale bytom --- 

XXXXX, OP XXXXX,------------------------------------------------------------------------------- 

ktorí svoju totožnosť preukázali zákonným spôsobom, spôsobilí na právne úkony a títo ma 

požiadali, aby do notárskej zápisnice bola spísaná táto ––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––– zmluva o zriadení vecného bremena –––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––– 1./ Povinný z vecného bremena- Obec Jamník so sídlom Jamník 192, 033 01 ------------

Liptovský Hrádok, IČO: 00315290, konajúca prostredníctvom starostu obce menom ----

Ing. Dušan Špankoje vedený  ako výlučný vlastník nehnuteľností pod B 1 v 1/1-ine na ---

Liste vlastníctva číslo 660, katastrálne územie Jamník a to pozemkov vedených ako parcely 

registra „E“ evidované na mape určeného operátu: EKN parc.č. 170, ostatné plochy vo ----

výmere 1026 m2 a EKN parc.č. 1510/4, ostatné plochy vo výmere 6436 m2.-––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––– 2./ V tejto zmluve sa povinný z vecného bremena - Obec Jamník so sídlom Jamník 

192, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 00315290, konajúca prostredníctvom starostu obce 

menom Ing. Dušan Španko  a oprávnená z vecného bremena PhDr. Eva Vlašičová, rod. 

Ďurišová dohodli na bezodplatnom zriadení vecného bremena  spočívajúceho v práve 

oprávnenej z vecného bremena – vlastníka pozemku vedeného v katastrálnom území 

Jamník na Liste vlastníctva č. 1069 ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej 

mape: CKN parc.č. 331, orná pôda vo výmere 101 m2, uložiť inžinierske siete – verejnú 

časť strednotlakového plynovodu na pozemkoch povinného z vecného bremena ako sú 

opísané v bode 1./ tejto notárskej zápisnice a to v rozsahu ako je vymedzený 

v pripojenom geometrickom pláne č. 35162431-82/2017.-––––––––––––––––––––––––––– 

Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete – a to verejnú časť 

strednotlakového plynovodu na EKN parc.č. 170 a EKN parc.č. 1510/4 vo vlastníctve 

Obce Jamník v prospech PhDr. Evy Vlašičovej, rod. Ďurišovej podľa geometrického 

plánu č. 35162431-82/2017, bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Jamníku dňa 24.08.2017 tak ako je uvedené vo Výpise uznesenia Obecného 

zastupiteľstva obce Jamník č. 12/5/2017. ------------------------------------------------------------- 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 3./  Táto zmluva sa stane právne účinnou až dňom jej vkladu  na Okresnom úrade--------

Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor a  do tejto doby sú zmluvné strany viazané svojimi -----

prejavmi urobenými v tejto zmluve o zriadení vecného bremena. –––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



–––––––––––––––––––––––––––––– druhá strana ––––––––––––––––----------------------------

–– 4./  Všetky poplatky spojené s vyhotovením tejto zmluvy , z návrhu na vklad ----------------

vlastníckeho práva, bude hradiť oprávnený z vecného bremena. ––––––––––––––––––––––––

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

––- 5./ Na základe tejto  zmluvy žiadajú účastníci o tento zápis vkladu – zápis zriadeného ---

vecného bremena na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor pre --------------

katastrálne územie Jamník takto:  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------

A – LV: z Listu vlastníctva č. 660, EKN parc.č. 170, ostatné plochy, 1026 m2 a EKN -------

---------- parc.č. 1510/4, ostatné plochy, 6436 m2 -–––––––––––––--------------------------------

B – LV:  bez zmeny –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

C – LV: so zmenou, zapísať: vecné bremeno  spočívajúce v práve uložiť inžinierske siete 

-–––––– - verejnú časť strednotlakového plynovodu na EKN parc.č. 170 a EKN parc.č.  

1510/4 v prospech vlastníka parc.č. 331  PhDr. Evy Vlašičovej, rod. Ďurišovej,  nar.------- 

12.09.1974, r.č. 745912/7775, Jamník 140 ( List vlastníctva č. 1069 )------------------------------

titul nadobudnutia podľa tejto zmluvy, geometrický plán č. 35162431-82/2017 ––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––  6./ O tomto som túto notársku zápisnicu napísala, účastníkom  prečítala a vysvetlila, –––

na čo títo prehlásili, že je v súlade s ich skutočne prejavenou slobodnou vôľou a že súhlasia -- 

s jej obsahom a túto predo mnou dnešného dňa  i vlastnoručne podpísali.-––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

účastníci: Obec Jamník zastúpená starostom Ing. Dušanom Špankom v.r ako povinný ----------

z vecného bremena, Pavel Ďuriš v.r. za oprávnenú z vecného bremena PhDr. Evu Vlašičovú -

podľa pripojenej generálnej plnej moci, notár: JUDr. Soňa Šuvadová, v.r.,  úradná pečiatka --

so štátnym znakom SR, JUDr. Soňa Šuvadová, notár, Liptovský Hrádok,  o s v e d č u j e m , 

že odpis tejto notárskej zápisnice doslovne a vo všetkom súhlasí s jej prvopisom, ktorý je ----

uložený v Zbierke  notárskych  zápisníc u podpísaného notára, na  jeho  notárskom úrade pod 

č. N 43/2018, NZ 7185/2018.-------------------------------------------------–––––––––––––––––––

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

V Liptovskom Hrádku dňa 07.03.2018                                           JUDr. Soňa Šuvadová, notár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


