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Dohoda o ukončení zmluvy o zriadení vecného bremena 

č. 815 691 002-1-2018-DUZVB 
uzatvorená v súlade so zákonom  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Dohoda“)  

 

 

Čl. I 

ÚČASTNÍCI DOHODY 

 
1.1 Povinný z vecného bremena: 

Obchodné meno:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

v skrátenej forme “ŽSR“ 

Sídlo:    Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma:   iná právnická osoba 

Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

  Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ  

Odštepný závod:  Železnice Slovenskej republiky – Správa majetku ŽSR Bratislava,  

Holekova 6, 811 04 Bratislava (ďalej len „SM“) 

Osoba splnomocnená 

na podpis Dohody:  Ing. Ján Kováč, riaditeľ SM 

Adresa pre doručovanie  

písomností:   ŽSR - SM, Oblastná správa majetku Košice 

Štefánikova 60, 040 01 Košice  

IČO: 31 364 501 

DIČ:    2020480121 

IČ DPH:   SK2020480121 

Údaje k DPH:   prenajímateľ je platiteľ DPH 

(ďalej len „Povinný“) 

 

1.2 Oprávnený z vecného bremena: 
Obchodné meno:  TSN Steel, s.r.o.  

Sídlo: Jinonická 804/80, Košíře, 158 00 Praha 5, ČR  

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu v Prahe 

 Oddiel C, vložka 238599 

IČO: 038 31 990 

DIČ: CZ03831990 

Údaje k DPH: nájomca nie je platiteľ DPH v Slovenskej republike 

Doplňujúce údaje k DPH: nájomca je zdaniteľnou osobou podľa § 3 zákona o DPH 

Číslo účtu vo formáte IBAN:  

SWIFT/BIC:    

(ďalej len „Oprávnený“), 

(ďalej spolu aj ako „Účastníci Dohody“) 

 

 

Čl. II 

PREAMBULA 

 

Účastníci Dohody sa vzájomne dohodli na uzatvorení tejto Dohody z dôvodu, že prešetrením údajov 

v katastri nehnuteľností došlo k oprave chyby v katastrálnom operáte v zmysle § 59 ods. 2 písm. a) a písm. 

b) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 

v znení neskorších zmien a doplnkov (katastrálny zákon) z dôvodu nesprávnej evidencie parcely reg. C KN 

č. 896/8 v k. ú. Haniska. Okresný úrad Košice – okolie, katastrálny odbor Rozhodnutím č. OU-KS-KO1-

X75/2018MI zo dňa 04.12.2018 zrušil parcelu reg. C KN č. 896/8, druh zastavaná plocha a nádvorie, 

o celkovej výmere 1036 m
2
 a správcu Železnice Slovenskej republiky z LV č. 2777 v k. ú. Haniska. Na 

základe uvedeného nebol Oprávneným podaný návrh na povolenie vkladu práva zodpovedajúceho vecnému 

bremenu v súlade so Zmluvou o zriadení vecného bremena č. 815 691 002-1-2018-ZVB zo 04.09.2018. 
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Čl. III 

PREDMET DOHODY 

 
3.1 Účastníci Dohody uzatvorili dňa 04.09.2018 Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 815 691 002-1-

2018-ZVB (ďalej len „Zmluva“). Vecné bremeno in personam spočíva v povinnosti Povinného strpieť 

právo prechodu a prejazdu motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami Oprávneným na častiach pozemkov v rozsahu 698 m
2
 na parc. č. 896/1, v rozsahu 273 m
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ma parc. č. 896/4 a v rozsahu 261 m
2
 na parc. č. 896/8 v k. ú. Haniska. 

 

3.2 Účastníci Dohody sa dohodli na ukončení Zmluvy dohodou a to dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia Dohody v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. 

 

3.3 Nakoľko sa Účastníci dohody dohodli na ukončení Zmluvy dohodou pred podaním  návrhu na vklad 

práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu so Zmluvy je Povinný z vecného bremena  povinný vrátiť 

Oprávnenému z vecného bremena odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške 4.128,- EUR (slovom: 

štyritisícstodvadsaťosem EUR) bez DPH a to prevodom na účet Oprávneného z vecného bremena č. IBAN: 

najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti tejto Dohody. 

 

 

Čl. IV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

4.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch Účastníkov dohody 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dohody v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so 

zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení. 

 

4.2 Ostatné práva a povinnosti Účastníkov Dohody, ktoré vznikli za trvania zmluvného vzťahu 

zostávajú nezmenené. 

 

4.3 Účastníci Dohody vyhlasujú, že Dohoda bola uzatvorená slobodne, vážne, nie v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok a že sa oboznámili s obsahom Dohody a súhlasia s ňou, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

 

4.4 Dohoda je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých Povinný obdrží dve (2) vyhotovenia 

a Oprávnený jedno (1) vyhotovenie. 

 

 

Povinný:      Oprávnený: 

 

 

V Bratislave, dňa...............................   V .............................................., dňa...................... 

 

 

 

 

 

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

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava     TSN Steel, s.r.o. 

         v skrátenej forme “ŽSR“          Ján Sidor 

      Ing. Ján Kováč             konateľ 

         riaditeľ SM 


