
DOHODA O ZMENE VECNÉHO BREMENA  
 

uzatvárajú podľa § 151p Občianskeho zákonníka 

Článok I. 

Obec Ducové, Obecný úrad 121, 922 21 Ducové,  IČO 31826270 
V zastúpení: Mária Koláriková – starostka obce  
ako povinný z vecného bremena  
   ( ďalej iba ,,povinný z vecného bremena“) 

Ing. Milan Sivák, rod. Sivák ( Ing. Milan Sivák- MASIP) 
nar. 19.11.1949, rod. č. 491119/326 
trvale bytom Športová 550/13, Moravany nad Váhom 
ako oprávnený z vecného bremena  
   ( ďalej iba ,,oprávnený z vecného bremena“) 

 
uzavreli túto dohodu o zmene vecného bremena  

 
Článok II.  

1. V LV č. 453 k. ú. Ducové je zapísané vecné bremeno : právo uloženia a údržby STL plynovej 
prípojky cez ,,združený pozemok“ par. č. 333, a pozemky registra C par. č. 331/53, 331/64, 
331/88, 493, 268-(pôvodná p.č. 331/89) v rozsahu vymedzenom v Geometrickom pláne č. 
115-48/2000 v prospech Ing. Milana Siváka-MASIP ( nar. 15.11.1950) podľa zmluvy – 
V 757/01-25/01, 32/08, 58/12.  
 

Článok III.  
1. Dôvody, za ktorých bolo vecné bremeno opísané v Článku II. zriadené v prospech 
oprávneného z vecného bremena už pominuli, oprávnený z vecného bremena a povinný 
z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno opísané v čl. II. Dohody o zmene vecného 
bremena  sa zrušuje.  
2. Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli na zriadení 
vecného bremena a to uloženia STL plynovej prípojky vedenej do areálu firmy Ing. Milan 
Sivák- MASIP,  cez par. č. 236 o výmere 565², druh pozemku ostatné plochy, parcela registra 
C, par. č. 574 o výmere 3252 m², druh pozemku ostatné plochy, parcela registra C, par. č.  
263 o výmere 559 m², druh pozemku ostatné plochy, parcela registra C, k.ú. Ducové, vedené 
na LV č. 453 na základe nového uloženia STL prípojky ktoré je vymedzené novým  
geometrickým plánom  č. 35/2012 overeným  Správou katastra Piešťany.  
3. Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov povinného z vecného bremena 
uvedených v Článku III. ods. 2 tejto dohody trpieť uloženie STL plynovej prípojky vedenej do 
areálu firmy Ing. Milana Siváka – MASIP, jej pravidelné kontroly, potrebnú údržbu a činnosti 
s tým súvisiace. Za tým cieľom umožní vlastník pozemku povinný z vecného bremena 
uvedený v Článku I. tejto dohody vstup na tieto pozemky. Ing. Milan Sivák, nar. 19.11.1949, 
rod. č. 491119/326  právo zodpovedajúce vecnému bremenu prijíma.  



4. Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že bremeno 
zapísané v LV č. 453 sa zrušuje bezplatne a vecné bremeno vymedzené v rozsahu 
geometrického plánu č. 35/2012 sa zriaďuje bezodplatne.  
5. Právne účinky zániku a vzniku práva zodpovedajúceho vecného bremena nastanú vkladom 
do katastra nehnuteľností.  
6. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné právo a je zriadené v prospech osoby nie veci.  
 

Článok IV. 
Účastníci  tejto dohody vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním prečítali, že bola 
uzatvorená po vzájomnej dohode podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne 
a zrozumiteľne, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v šiestich vyhotoveniach 
vlastnoručne podpísali.  
 

Článok V. 
Ostatné právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v znení platnom v čase jej podpísania účastníkmi 
zmluvy.  
 
V Ducovom, dňa 18.12.2012. 
 
 
 
......................................................    ...................................................... 
Oprávnený z vecného bremena     Povinný z vecného bremena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


