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ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 
uzatvorená v zmysle § 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansi<y zákonník) v platnom znení 

č.2014/1200/2530 

ZMLUVNÉ STRANY 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapísaná v: 

Zastúpená: 
IČO : 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo bankového účtu : 

(ďa lej len .povinný 1.1") 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapísaná v: 

Zastúpená: 

IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo bankového účtu: 
IBAN: 
BIC: 

A.P.S. INVEST, s.r.o. 
Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 46023/ B 
Andrej Valent - konateľ 

36 779 261 
SK2022384584 

HORSE PARK a. s. 
Karloveská 34, 841 04 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, 
oddiel: Sa, vložka číslo: 5159/B 
JUDr. Katarína Koštialová - predseda predstavenstva 
Ing. Zuzana Zbudilová - člen predstavenstva 
47 231335 
SK2023148006 

(ďalej len . povinný 1.2" a spolu s povinným 1.1 aj len .povinní") 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapísaná v: 

Zastúpená: 
I ČO: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC/SWIFT kód: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.0.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, 
oddiel: Pš, vložka číslo: 32/B 
Ing. Ladislav Lazár - generálny riaditeľ štátneho podniku 
00156 752 
SK2020480198 
Tatra banka, a. s. 
2921123848/1100 
SK45 1100 0000 0029 2112 3848 
TATRSKBX 

(ďa l ej len . oprávnený" a spolu s povinnými aj len ako . zmluvné strany"). 

1.4 Povinní a oprávnený uzatvárajú v zmysle § 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb.- Občiansky zákonník 
v platnom znení (ďalej aj ako "Občiansky zákonník") túto zmluvu o zriadení vecného bremena (ďa lej 
len •zmluva"): 

2. ZAŤ.AŽENÁ NEHNUTEĽNOSŤ 

2.1 Povinní sú podielovými spoluvlastníkmi nasledovných nehnuteľností - pozemkov: 

Parcelné Register 
LVč. 

Výmera 
Druh pozemku 

Katastrálne 
Obec Okres 

číslo KN vm2 územie 
3359/1 c 3977 52256 Ostatné plochy Samorín Samo rín Dunajská Streda 

Zmluva o zriadenl vecného bremena 1/4 



(ďalej len .zaťažená nehnuteľnosť") . 
2.2 Povinný 1.1 je podielovým spoluvlastníkom s veľkosťou spo uvlastníckeho podielu: 24/30864 

a 69/ 30864 k pozemku parcely reg .• c· pare. č. 3359/1 o výmere 52256 m2 , druh pozemku ostatné 
plochy evidovanej na LV č. 3977, k. ú. Šamorín, obec Šamorín, okres Dunajská Streda; 

Povinný 1.2 je podielovým spoluvlastníkom s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu: 18823/61728, 
480/30864, 5932/61728 a 35827/61728 k pozemku parcely reg . • c· pare. č. 3359/1 o výmere 
52256 m2, druh pozemku ostatné plochy evidovanej na LV č. 3977, k. ú. Šamorín, obec Šamorín, 
okres Dunajská Streda. 

3. OPRÁVNENÝ 

3.1 Oprávnený je správcom majetku Slovenskej republiky, a to pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. 
Šamorín, obec Šamorín, okres Dunajská Streda, evidovaných na LV č. 822 ako parcely reg . • c· pare. č. 
3351/1 o výmere 9246874 m2, druh pozemku vodné plochy, pare. č. 3351/ 4 o výmere 3323 m2, 
druh pozemku ostatné plochy, pare. č. 3351/11 o výmere 762 m2, druh pozemku ostatné plochy, 
pare. č. 3351/13 o výmere 99597 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pare. č. 3351/14 
o výmere 113314 m2, druh pozemku ostatné plochy, pare. č. 3351/15 o výmere 171505 m2 , druh 
pozemku vodné plochy, pare. č. 3351/16 o výmere 32451 m2 , druh pozemku ostatné plochy, pare. č. 
3351/17 o výmere 12205 m2 , druh pozemku ostatné plochy, pare. č. 3351/19 o výmere 35610 m2 , 

druh pozemku ostatné plochy, pare. č. 3351/21 o výmere 174 m2 , druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, pare. č. 3351/22 o výmere 184 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pare. 
č. 3351/23 o výmere 289 m2, druh pozemku ostatné plochy, pare. č. 3351/25 o výmere 93300 m2, 

druh oozemku ostatné plochy, na ktorých sa nachádzajú objekty 

3.2 Oprávnený z vecného bremena vstupuje n::i 1::ifa7P.nií nP.hni1tP.ľnm;f v nodielovom sooluvlastníctve 
povinných za účelom prevádzky objektov na vyššie 
špecifikovaných pozemkoch. 

4. PREDMET ZMUVY - ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 

4.1 Povinní ako podieloví spoluvlastníci zaťaženej nehnuteľnosti zriaďujú touto zmluvou v prospech 
oprávneného vecné bremeno, predmetom ktorého je povinnosť povinných ako podielových 
spoluvlastníkov zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti: 

vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorowmi dooravnými orostriedkami. stroimi 
a mechanizmami za účelom prevádzky objektov 
oprávneným a ním poverenými osobami, (ďalej len .vecné bremeno"), za podmienok ďalej 
dohodnutých v tejto zmluve. 

4.2 Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinných strpieť vstup, prechod a prejazd peši, motorovými 
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za účelom prevádzky objektov 

oprávneným a ním poverenými osobami sa vzťahuje na 
časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zriadenie vecného 
bremena práva prechodu vo vyznačenom rozsahu cez parcely CKN č. 3359/1 a 3361/2, číslo plánu: 
36242624-13/2015, vyhotovenom dňa 19.02.2015 vyhotoviterom: 

a úradne overenom dňa 24.02.2015 Katastrálnym odborom 
Okresného úradu v Dunajskej Strede, pod č. , ktorého originál, resp. osvedčená fotokópia 
bude tvoriť prílohu návrhu na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu podľa tejto zmluvy 
(ďa l ej len .geometrický plán"). Náklady na vyhotovenie geometrického plánu znáša v plnom rozsahu 
oprávnený. 

4.3 Oprávnený právo zodpovedajúce vecnému bremenu prijíma. 

5. ODPLATA A SPÔSOB JEJ ÚHRADY 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že povinní zriaďujú vecné bremeno podľa tejto zmluvy bezodplatne. 
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tejto zmluvy budú vysporiadané všetky nároky povinných 

ako podielových spoluvlastníkov zaťaženej nehnuteľnosti vyplývajúce zo zriadenia vecného bremena 
podľa tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok povinných ako podielových spoluvlastníkov zaťaženej 
nehnuteľnosti na náhradu škody, ak im vznikne po uzavretí tejto zmluvy porušením povinností 
oprávneného pri výkone práva vyplývajúceho z vecného bremena. 

6. OSOBITNÉ VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 
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6.1 Povinní vyhlasujú, že: 
a) sú oprávnení nakladať so zaťaženou nehnuteľnosťou v rozsahu potrebnom pre platné uzavretie 

tejto zmluvy, 
b) evidencia na liste vlastníctva č. 3977, k. ú. Šamorín, pravdivo odráža aktuálny platný stav 

právnych pomerov k zaťaženej nehnuteľnosti , ku dňu uzavretia tejto zmluvy nedošlo k žiadnym 
zmenám vlastníckych vzťahov k zaťaženej nehnuteľnosti, nie sú podané žiadne návrhy na vklad 
akýchkoľvek práv k zaťaženej nehnute ľnosti do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne 
faktické alebo právne prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu a vykonávať práva 
zodpovedajúce vecným bremenám oprávneným, 

c) zaťaženú nehnuteľnosť nadobudli v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky 
a žiadna tretia osoba si neuplatňuje a ani nemôže uplatňovať akékoľvek nároky k zaťaženej 
nehnute l'nosti, 

d) povinní ako podieloví spoluvlastníci zaťaženej nehnuteľnosti nie sú účastníkmi žiadneho 
súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho so zaťaženou nehnuteľnosťou, 

e) k zaťaženej nehnuteľnosti , ani k žiadnej jej časti, neviaznu žiadne dlhy a iné práva tretích osôb, 
s výnimkou tiarch evidovaných na liste vlastníctva č. 3977, k. ú. Šamorín ku dňu uzavretia tejto 
zmluvy, 

f) súhlasia s obmedzením užívania zaťaženej nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v tejto zmluve 
v celom rozsahu. 

7. VZNIK VECNÉHO BREMENA A DOBA JEHO TRVANIA 

7.1 Vecné bremeno podľa tejto zmluvy sa zriaďuje na dobu neurčitú. Oprávnený nadobudne právo 
zodpovedajúce vecnému bremenu pod ľa tejto zmluvy dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
príslušného Okresného úradu, Katastrálneho odboru o povolení vkladu práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu v prospech oprávneného do príslušného katastra nehnuteľností. 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu podľa tejto 
zmluvy (spolu s dokumentáciou a všetkými prílohami, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy) podá 
oprávnený, pričom povinní týmto výslovne splnomocňujú oprávneného na podanie takéhoto návrhu na 
vklad, ako aj na prípadné dopíňanie návrhu na vklad, nahliadanie do spisu a podávanie informácií. 
Oprávnený sa zaväzuje, že do 10 kalendárnych dní odo dňa podania návrhu na vklad doručí povinným 
kópiu návrhu na vklad do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy s vyznačeným dátumom 
a hodinou podania návrhu na vklad na príslušný Okresný úrad, Katastrálny odbor. 

7.3 Všetky náklady spojené s povolením vkladu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu podľa zmluvy 
(s výnimkou nákladov na vyhotovenie geometrického plánu v zmysle č l. 4. ods. 4.2 zmluvy, posledná 
veta), vrátane správneho poplatku za katastrálne konanie o povolení vkladu práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu podľa zmluvy ako aj vrátane poplatku za osvedčenie pravosti podpisov povinných, 
znášajú po dohode zmluvných strán v plnej výške povinní (rovnakým dielom). 

7.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazaní. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak návrh na vklad vecných bremien podľa tejto zmluvy bude 
zamietnutý: 
a) oprávnený môže odstúpiť od tejto zmluvy, pričom odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť 

dňom doručen ia písomného oznámenia oprávneného o odstúpení povinným, a 
b) do doby pokiaľ nedôjde k odstúpeniu od zmluvy oprávneným podľa písm. a) sú zmluvné strany 

povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť potrebnú na to, aby došlo k odstráneniu nedostatku 
zmluvy za účelom jej vkladu do katastra nehnuteľností, vrátane uzavretia prípadného dodatku 
-zmluvy. 

8. PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

8.1 Vecné bremeno zriadené touto zmluvou je spojené so zaťaženou nehnuteľnosťou a prechádza 
s vlastníctvom zaťaženej nehnuteľnosti na každého jej nadobúdateľa. Na vyl účenie pochybností, ak 
dôjde k rozdeleniu zaťaženej nehnuteľnosti, bude vecné bremeno viaznuť na novovzniknutých 
parcelách v rovnakom rozsahu, ako to vyplýva z tejto zmluvy vo vzťahu k zaťaženej nehnuteľnosti. 

8.2 Právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí oprávnenému. 

9. ZÁVEREČNt USTANOVENIA 

9.1 Nakoľko oprávnený je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že zmluva bude zverejnená takým 
spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám 
vo svojom ustanovení § 5a. Za tým účelom povinní udeľujú oprávnenému súhlas na vykonanie 
potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia zmluvy. 
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9.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými st ranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka. 

9.3 Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa spravujú 
príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení a ostatnými 
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

9.4 V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je, alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení 
zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého 
ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z 
ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúč inné a/alebo nevykonateľné, nahrad iť dotknuté ustanovenie 
ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase 
uzatvorenia tejto zmluvy. 

9.5 Akéko ľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán 
formou písomných, vzostupne očíslovaných dodatkov, podpísaných všetkými zmluvnými stranami. 

9.6 Zmluva je vyhotovená v 8 (slovom: ôsmych) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana prevezme 
dve vyhotovenia a dve vyhotovenia budú predložené príslušnému Okresnému úradu, Katastrálnemu 
odboru spolu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností. 

9. 7 Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým 
vzájomným rokovaním za účelom dosiahnutia dohody. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor 
predložený na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu, v zmysle príslušných ustanovení 
Občianskeho súdneho poriadku. 

9.8 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť pod ľa tejto zmluvy sa považuje v 
konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť 
prevzi ať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka 
ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa takáto zásielka za doručenú 
dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na 
obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné sídlo zmluvných strán uvedené v záhlaví 
zmluvy. 

9.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvori li na základe ich 
slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si 
prečíta l i , jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Povinný 1.1: 
A.P.S. INVEST, s.r.o. 
v Bratislave dňa .... ~i.MAR . .7.01~ 

podpis 
meno : Andrej Valent 
funkcia : konateľ 

Povinný 1.2: 
HORSE PARK a. S.5, MAR. 2015 
V Bratislave dňa ..................... . 

podpis 
meno 
funkcia 

~ JUĎr. Katarína Košt ialová 
: predseda predstavenstva 

Oprávnený: 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
V Brat islave, dňa ·B :·MAR„.z.tl15 

podpis 
meno ~ Ing. Ladislav Laz~ 
funkcia : generálny riaditeľ štátneho podniku 
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podpis 
meno 
funkcia: 

: Ing. Zuzana Zbudilová 
: člen predstavenstva 
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