
I: 
I; 
I; 

li 
II 
I 
II 
I: 
I 
l! 
l i 

I 
I 
I 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

uzatvorená medzi 

Mesto RAJEC 

a 

LRC & partner s. r. o. 



I: 

I 
I: 

I: 

I 
ľ 

I 
I 
I 
I 

(1) 

(2) 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

Mesto Rajec, so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO: OO 321 575 (ďalej 
len "Mesto"); 

a 

LRC & partner s. r. o., so sídlom Rosina 816, 013 22 Rosina, IČO: 36407 780, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.: Sro, Vl.Č. 13815/L, 
(ďalej len "LRC" a spolu s Mestom aj ako len "Zmluvné strany"); 

uzatvárajú dňom podpísania poslednou Zmluvnou stranou túto zmluvu o spolupráci (ďalej len 
"Zmluva") podľa § 51 zákona Č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"): 

PREAMBULA 

NAKOĽKO LRC má na základe zmluvy s JTB Immo, s.r.o., IČO: 45 517 061 zaujem 
o výstavbu Obchodného strediska Rajec, vrátane parkovísk, vonkajších plôch, obslužných 
komunikácií a prípojok inžinierskych sietí (ďalej len "OS Rajec"); 

NAKOĽKO LRC hodlá odovzdať vybudované prípojky inžinierskych sietí ich verejným 
správcom a to najmä elektrickú prípojku VN a distribučnú trafostanicu, ktoré budú slúžiť 

Mestu a ďalším investorom; 

NAKOĽKO Mesto má záujem na zlepšovaní služieb občanom, ako aj umožniť LRC 
užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta dotknutých výstavbou OS Rajec a súvisiacich 
inžinierskych stavieb; a 

NAKOĽKO Mesto je na základe LV Č. 1500, vedeného Správou katastra Žilina, vlastníkom 
parcely KNC Č. 1101/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4716m2 v k.ú. Rajec, obec 
Rajec (ďalej len "Pozemok"). 

DOHODLI SA Zmluvné strany na nasledovnom : 

1 Predmet Zmluvy 

Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca Zmluvných strán: 

l.1 Pri umiestnení, vedení a užívaní prípojok inžinierskych sietí potrebných na napojenie. 
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1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

• vodovodnej prípojky s vodomernou šachtou, 
• kanalizačnej prípojky, 
• telefónnej prípojky, 
• VN elektro prípojky, 
• plynovej prípojky a 

pri umiestnení a užívaní reklamného pylonu. Mesto umožní LRC umiestnenie 
a užívanie : 

• reklamného pylónu. 

Koordinačná situácia stavby OS Rajec je Prílohou Č. 1 tejto Zmluvy. 

Za tým účelom uzavrie Mesto s LRC zmluvu o zriadení vecných bremien v znení 
v podstate zhodnom so znením uvedeným v Prílohe Č. 2 tejto Zmluvy, na základe 
ktorej zriadi na Pozemku, ktorý je v jeho vlastníctve vecné bremená v prospech 
pozemkov p. Č. 2125/13, 2125/35 a 1101/16 v k. ú. Rajec, umožňujúce výstavbu, 
užívanie a údržbu uvedených prípojok inžinierskych sietí a reklamného pylónu pre 
OS Rajec, a to bezodplatne na dobu 40 rokov. 
Táto zmluva o zriadení vecných bremien podlieha schváleniu Mestským 
zastupiteľstvom. 

Po dobu výstavby OS Rajec, teda od právoplatnosti stavebného povolenia do 
právoplatnosti vkladu vecných bremien podľa bodov 1.2. Zmluvy, Mesto prenecháva 
LRC do výpožičky dotknuté časti Pozemku podľa Prílohy Č. 1 a podmienok 
stavebného povolenia na stavbu OS Rajec za účelom zriadenia, výstavby a užívania 
tamtiež uvedených prípojok inžinierskych sietí potrebných na napojenie OS Rajec 
a reklamného pylónu. 
Mesto ako vlastník p.č. 1101/1 súhlasí s výrubom drevín podľa rozhodnutia 
o umiestnení stavby OS Rajec. 
Obslužná komunikácia od Hollého ulice po oddelené parkovisko OS Rajec bude po 
uložení inžinierskych sietí uvedená do pôvodného stavu s novým asfaltovým 
kobercom. 

Pri zriaďovaní a výstavbe inžinierskych sietí je bezpodmienečne nutné zabezpečiť 
neobmedzený a bezpečný výjazd a vjazd vozidiel a techniky HaZZ, ako i vjazd 
a výjazd vozidiel a prechod peší do areálu SCiMP, s.r.o., ako i vjazd a výjazd vozidiel 
lekárov na parkovisko polikliniky. 
Obslužná komunikácia od Hollého ulice až po líniu konca parkoviska OS Rajec bude 
pri ukončení prác krytá v celej šírke novým asfaltovým kobercom. 
Ostatné podrobnosti určí rozhodnutie na rozkopanie a zvláštne užívanie pozemnej 
komunikácie pre vybudovanie inžinierskych sietí. 

Za účelom prevádzkovania reklamného pylónu za úplatu, uzavrie LRC zmluvu so 
spoločnosťou ARDSYSTÉM, s.r.o. Žilina. 

Na pozemok p. Č. 1101/16 o výmere 185 m2
, ktorý vznikol na základe oddeľovacieho 

geometrického plánu Č. 80/2010 zo dňa 29.9.2010 vyhotoveného geodetom 

y 
'I , ( 
\ \ 
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Panoušková Anna, úradne overený Správou katastra Žilina dňa 5.10 . .2010 pod č . 
1797/10, od pozemku p. č. 1101/1 vo vlastníctve mesta, uzavrú Zmluvné strany za 
podmienky predchádzajúceho súhlasného rozhodnutia Mestského zastupiteľstva 

dlhodobú nájomnú zmluvu, keďže OS Rajec bude trvalou stavbou. Nájomná zmluva 
bude uzavretá minimálne na dobu 40 rokov a výška nájomného bude maximálne 0,50 
Eurlm2/rok. 

Práva a povinnosti LRC a Mesta 

LRC a Mesto sú povinní si navzájom poskytnúť primeranú súčinnosť, ktorú možno od 
každého z nich spravodlivo požadovať za účelom splnenia predmetu a účelu tejto 
Zmluvy, a to tiež v prípade Zmluvnými stranami akceptovaných zmien vyvolaných 
rozhodnutiami príslušných orgánov. 

Odstúpenie od Zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli na možnosti odstúpenia od tejto Zmluvy ak nedôjde ku 
kúpe, alebo dlhodobému nájmu všetkých pozemkov p. č. 2125/13,2125/35 a 1101/16 
v k.ú. Rajec potrebných pre výstavbu OS Rajec do 31.12.2012. Odstúpenie je účinné 
dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

4.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12. 2012. 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Ak sa niektoré ustanovenia tejto Zmluvy alebo ich časť stanú neplatnými alebo 
nevynútiteľnými rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu, nebude mať táto 
neplatnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť alebo vynútiteľnosť ostatných 
ustanovení tejto Zmluvy alebo jej častí, pokiaľ priamo z obsahu tejto Zmluvy 
nevyplýva, že toto ustanovenie alebo jeho časť nemožno oddeliť od ďalšieho obsahu. 

V prípade uvedenom v Článku 4.2 Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť 
neúčinné alebo neplatné ustanovenia tejto Zmluvy novými ustanoveniami, ktoré budú 
svojím účelom a významom čo najbližšie k ustanoveniam tejto Zmluvy, ktoré majú 
nahradiť. 

Zmluvné strany sa dohodli, že LRC má právo postúpiť všetky práva a povinnosti 
vyplývajúce z tejto Zmluvy na spoločnosť JTH Immo s.r.o., ako postupníka, na čo 
mu mesto týmto udeľuje svoj podpis. 

Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať tretím stranám, ktoré nie sú viazané 
mlčanlivosťou žiadne informácie ohľadom obsahu Zmluvy, pokiaľ to nie je 
vyžadované právnymi predpism1 alebo pokiaľ nedostali písomný súhlas od druhej 
Zmluvnej strany alebo pokiaľ to nie je potrebné na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy. 

Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovp..qpisoch pričom každá zo Zmluvných strán 

obdrží dva rovnopisy. \ ' 

i ' 

\\ 
\j 

4 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

4.7 V ostatných záležitostiach výslovne neupravených touto Zmluvou sa budú primerane 
aplikovať príslušné ' ustanovenia Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

4.8 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami . 

4.9 Akékoľvek zmeny a/alebo dodatky k tejto Zmluve musia byť v písomnej forme riadne 
podpísané obidvoma Zmluvnými stranami. 

4.10 Zmluvné strany sú viazané prejavmi svojej vôle urobenými v tejto Zmluve a vyhlasujú, 
že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že majú právo nakladať s predmetom 
Zmluvy, Zmluva vyjadruje ich slobodný a vážny úmysel, súhlasia s jej obsahom, 
zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité a právny úkon je urobený 
v predpísanej forme. 

NA DÔKAZ TOHO, čo je uvedené v tejto Zmluve pripájajú osoby oprávnené podpisovať a 
konať v mene Zmluvných strán svoje podpisy k tejto Zmluve ku dňu, ktorý je uvedený nižšie. 

Prílohy: 
1. Koordinačná situácia stavby OS Rajec 
2. Zmluva o vecnom bremene - vzor 
3. Výpis z uznesenia Mestského zast. Č . 17120 II 
4. Výpis z OR LRC & partner s.r.o. 

V Rajci~? .. marca 2011. 

Mesto Rajec 

Meno: Ing. Ján Rybárik 
Funkcia: primátor mesta 

.,.~ '~-;-:--.. 
/ '\' ' . ", " ~ /,:>' :. '. ,\', 

I ·" . - . ~ 
/ r . • 
I' • 
r oJ, 

í 

LRC & partner s. r. o. 

Meno: Ing. Leonard oleša 
Funkcia: konateľ spoločnosti 
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Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 17/2011 konaného dňa 
20.januára 2011 

Mestské zastupiteľstvo 

L súhlasí 
s prenechaním pozemku parcela č. 1101/16 KNC o výmere 185 m2 vytvoreného odčlením 
z parcely č . II O 1/1 KNC vo vlastníctve mesta Rajec zapísaného na LV č. 1500 v podiele 1/1 
na základe GP č. 80/2010 z 28.9.2010 vyhotoveného Panouškovou Annou, Žilina overeného 
Správou katastra Žilina dňa 5.1 0.20 1 O pod č. 1797/2010 do nájmu za cenu nájmu 0,50 
€/m2Irok na dobu 40 rokov s použitím §9a, ods. 9, pís. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov prípad osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že 
pozemok bude súčasťou spevnených a parkovacích plôch nového Obchodného domu Rajec a 
vzhľadom na územné usporiadanie lokality pre spoločnosť LRC § partner s.r.o. Rosina. 

II. ukladá 
vyplatiť cenu nájmu jednorázovo pri podpise nájomnej zmluvy. 

III. odporúča 

podpísanie Zmluvy o spolupráci medzi mestom Rajec a spoločnosťou LRC § partner s.r.o. 
Rosina za účelom spolupráce pri: 

umiestnení, vedení a užívaní prípojok inžinierskych sietí potrebných na napojenie 
Obchodného domu Rajec na verejné rozvodyato: vodovodná prípoj ka s vodomernou 
šachtou, kanalizačná prípoj ka, telefónna prípoj ka, VN elektro prípojky, plynová 
prípoj ka 
umiestnení a užívaní reklamného pylónu. 

za správnos!' výpisu: Alena Urikovä .\lS\ 

Ing.Ján Rybárik , v.r. 
primátor mesta 
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Oddiel : Sro 
Vložka číslo: 13815/L 

1. OBCHODNÉ MENO 

LRC & partner s.r.o. 

II. SÍDLO 

VÝPIS 
Z OBCHODNÉHO REGISTRA 

Okresného súdu Žilina 
k dátumu 03 .12.2010 

Názov obce: Rosina 816 I PSČ: 013 22 

III. IČO: 36407780 . 

17 IV. DEŇ ZÁPISU: 26.09.2002 

I ~ V. PRÁVNA FORMA: Spoločnost' s ručením obmedzeným 

~ VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) 

I ~ 1. - obchodná činnosť v rozsahu vol'ných živnosti 
" 2. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností 

J ~ 3. - prenájom bytových a nebytových priestorov 
4 4. - inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 
1. 5. - podnikateľské poradenstvo 

I ~ 6. - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností 
~ 7. - reklanmá a propagačná činnosť 
~ 8. - skladovanie 

I ~ 9 . . - činnosť organizačných a ekonomických poradcov 
, 10. administratívne služby 

ll . počítačové služby 

I 12. prenájom hnuteľných vecí 
13. vydavateľská činn.osť 
14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 
15. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu 
16. faktoring a forfaiting 
17. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

Zoznam výpisov č.: 

18. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez 
verejnej ponuky majetkových hodnôt 
19. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne 
bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 
20. verejné obstarávanie 

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ 

Meno a priezvisko: Ing. Leonard Holeša 
Bydlisko: 
Názov obce: Rosina 816 

... 



\ 

"I 

Rodné číslo: 

Vznik funkcie: 26.09.2002 

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. 

YlII. SPOLOČNÍCI 

"Meno a priezvisko: Ing. Jana Bolešová 
Bydlisko: 
Názov obce: Rosina 816 

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR 
Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR 

Meno a priezvisko: Ing. Leonard Boleša 
Bydlisko: 
~ázov obce: Rosina 816 

Y)'ška vkladu: 5 312,000000 EUR 
Rozsah splatenia: 5 312,000000 EUR 

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA 

6640,000000 EUR 

~ X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA 

6640,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 

XI. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 

L Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.8.2002 podľa § 
105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. 

Výpis zo dňa 03.12.2010 

Strana 2 



li 
li 
l! 

II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Príloha č.2 

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 

uzatvorená medzi 

Mesto Rajec 

ako Povinnou osobou 

a 

LRC & partner s.r.o. 

ako Oprávnenou osobou 
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[VZOR] 

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 

Táto ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA (ďalej len "Zmluva") bola 
uzatvorená v súlade s § ISIn a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") medzi: 

(1) Mesto Rajec (identifikačné údaje) 

(ďalej len "Povinná osoba"); 

a 

(2) LRC & partner s.r.o. (identifikačné údaje) 

(ďalej len "Oprávnená osoba") 

(Povinná osoba spolu s Oprávnenou osobou ďalej len "Zmluvné strany"): 

PREAMBULA 

NAKOĽKO Povinná osoba je [výlučným vlastníkom/oprávneným správcom] ~aťažených 
nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rajec, obec Rajec, okres Zilina (tak, 
ako sú definované v odseku 2.1); 

NAKOĽKO Oprávnená osoba je vlastníkom Oprávnených nehnuteľností nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Rajec, obec Rajec, okres Rajec (tak, ako sú definované v odseku 3.3), 
na ktorých je uskutočnená stavba "Obchodné centrum Rajec", vrátane parkovísk, vonkajších 
plôch (ďalej len "OC Rajec"); 

NAKOĽKO v zmysle projektu stavby Oprávnenej osoby pre stavbu OC Rajec bolo potrebné 
na Zaťažených nehnuteľnostiach zriadiť [elektrickú prípojku/prípojku STL plynu/dažďovú 
kanalizačnú prípojkulprípojku telefónulprípojku vody a časť siete , 

#5n25vl 2 
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apod] (ďalej len "Pr ípojky") za účelom napojenia oe Rajec na [príslušný verejný rozvod 
inžinierskych sietí/ a pod]; a 

NAKOĽKO Povinná osoba aj Oprávnená osoba majú v úmysle odovzdať Prípojky po ich 
kolaudácii príslušnému správcovi; 

DOHODLI SA Zmluvné strany na nasledovnom: 

PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom a účelom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o zriadení vecného 
bremena na Zaťažených nehnuteľnostiach a o obsahu a rozsahu práv zodpovedajúcich 
zriadenému vecnému bremenu, ktoré budú spojené s vlastníctvom Oprávnených 
nehnuteľností, za podmienok určených v Zmluve. 

2. VLASTNÍCTVO ZA ŤAŽENÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ 

2.1 Povinná osoba prehlasuje, že je [v)Jlučn)Jm vlastníkom/oprávneným správcom] 
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Rajec, obec Rajec, okres Rajec, 
zapísanej na liste vlastníctva č. [. ] vedenom Katastrálnym úradom v Žiline, Správou 
katastra Žilina (ďalej len "Správa katastra"): 

(i) pozemok, parc. č . [. ] - [. ] o výmere [. ] m2
; 

ďalej spolu len "Zaťažená nehnuteľnost''') . Kópia výpisu z listu vlastníctva č . [. ] 
tvorí Prílohu Č. 1 Zmluvy. 

2.2 

3. 

3.1 

1/ B25vl 

[Pozn.: Zaťažená nehnutel'nosť bude v Zmluve označená podla aktuálneho stavu 
v katastri nehnuteIností ku diíu uzatvorenia Zmluvy] 

Povinná osoba týmto vyhlasuje, že od vyhotovenia výpisu z listu vlastníctva č . [. ] 
nedošlo k žiadnym zmenám vo vlastníckych a užívacích vzťahoch k Zaťaženej 
nehnuteľnosti a neexistujú žiadne faktické alebo právne prekážky, ktoré by jej bránili 
uzavrieť túto Zmluvu. 

ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA V SPOJENÍ S OPRÁVNENÝMI 
NEHNUTEĽNOSŤAMI 

Oprávnená osoba má záujem na základe vydaného právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia zriadiť na Zaťaženej nehnuteľnosti stavby Prípojok kdekoľvek v pásme 
a rozsahu určenom geometrickým plánom č . [. ] zo dňa [. ] spracovanom na základe 
porealizačného zamerania Prípojok, odsúhlasenom Povinnou osobou a potvrdenom 
Správou katastra pod č. [. ] (ďalej len "Geometrický plán") vecné bremeno. Kópia 
Geometrického plánu tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha Č. 2. 



I 

3.2 

3.3 

Povinná osoba týmto zriaďuje vecné bremeno na Zaťaženej nehnuteľnosti v šírke [. 
a upravit' podl'a povahy vecného bremena] m na každú stranu od osi vyznačenej 
v Geometrickom pláne, ktoré bude spojené s Oprávnenými nehnuteľnosťami, 
spočívajúce v záväzku vlastníka Zaťaženej nehnuteľnosti strpieť výkon Práv 
zodpovedajúcich Vecnému bremenu (tak, ako sú definované v odseku 3.5 Zmluvy) 
(d'alej len "Vecné bremeno"). 

Práva zodpovedajúce Vecnému bremenu zriadenému na Zaťaženej nehnuteľnosti 
podl'a Zmluvy sú spojené s vl~stníctvom nas.ledovných nehnuteľností nachádzajúcich 
sa v katastrálnom území Rajec, obec Rajec, okres Rajec, zapísaných na liste 
vlastníctva č . [. ] vedenom Správou katastra, ktorého kópia tvorí neoddeliteľnú 

Pn70hu Č. 3 Zmluvy: 

(i) pozemok, parc. č . [.] - [. ] o výmere [. ] m
2

; 

(ii) pozemok, parc. č . [. ] - [. ] o výmere [.] m
2

; a 
(iii) pozemok, parc. č . [. ] - [. ] o výmere [.] m

2
; 

(pozemky pod bodmi (i) až (iii) vyššie ďalej spolu len "Oprávnené nehnuteľnosti"), 
pričom na výkon Práv zodpovedajúcich Vecnému bremenu bude oprávnený 
ktorýkol'vek vlastník týchto Oprávnených nehnuteľností. K dnešnému dňu je 
vlastníkom Oprávnených nehnutel'ností Oprávnená osoba. 

3.4 Práva zodpovedajúce zriadenému Vecnému bremenu spočívajú v práve: 

3.5 

3.6 

3.7 

#51:nSvl 

(i) zriaďovania, uloženia, vedenia a výstavby Prípojok na povrchu, nad a pod 
povrchom Zaťaženej nehnuteľnosti a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav 
pôdy a jej porastu s uvedením priľahlých plôch do pôvodného stavu; 

(ii) vstupu osobami, vrátane tretích osôb, ktoré budú pre vlastníka Oprávnených 
nehnutel'ností zabezpečovať predmetné činnosti, a vjazdu technickými 
zariadeniami a dopravnými prostriedkami na Zaťaženú nehnuteľnosť za 
účelom prevádzkovania, užívania, údržby, výmeny, zmien a opráv Prípojok 
alebo odstránenia Prípojok; a 

(iii) užívania Prípojok ako napojeme oe Rajec na existujúce inžinierske siete 
a verejné komunikácie; 

(práva uvedené pod bodmi (i) až (iii) vyššie ďalej spolu len "Práva zodpovedajúce 
Vecnému bremenu"). 

Práva zodpovedajúce Vecnému bremenu v rozsahu uvedenom vyššie sa zriaďujú na 
dobu neurčitú . 

Oprávnená osoba Vecné bremeno zriadené Zmluvou prijíma. 

Povinná osoba vyhlasuje, že si je vedomá a súhlasí s tým, že Práva zodpovedajúce 
Vecnému bremenu bude oprávnená vykonávať (okrem vlastníka Oprávnených 
nehnuteľností, ktorým je k dnešnému dňu Oprávnená osoba) aj akákoľvek osoba 
pôsobiaca ako dodávateľ prác alalebo služieb pre vlastníka Oprávnených 
nehnutel'ností, vlastník a správca Prípojok. 

4 



4. FINANČNÉ VYROVNANIE 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Vecné bremeno podľa Zmluvy sa zriaďuje 

bezodplatne. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky správne poplatky súvisiace s konaním o vklade 
Vecného bremena do katastra nehnuteľností vedeného Správou katastra znáša 
v plnom rozsahu Oprávnená osoba. 

5. VKLAD VECNÉHO BREMENA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 

5.1 Práva zodpovedajúce Vecnému bremenu vyplývajúce zo Zmluvy sa stávajú účinnými 
dňom rozhodnutia Správy katastra o povolení vkladu Vecného bremena do katastra 
nehnuteľností. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad Vecného bremena do katastra 
nehnuteľností podľa Zmluvy podá Oprávnená osoba, k čomu ju Povinná osoba týmto 
splnomocňuje, a to bezodkladne po kolaudácii poslednej z Prípojok. Oprávnená 
osoba podá návrh na vklad Vecného bremena do katastra nehnuteľností vedeného 
Správou katastra, na základe ktorého bude Správa katastra oprávnená vykonať 
nasledovný zápis k Zaťaženým nehnuteľnostiam na liste vlastníctva č. [. J, v jeho 
časti "C": 

6. 

6.1 

6.2 

#5B25vl 

"Vecné bremeno zaťažujúce pozemok v k.ú. [el, parc. č. [e] zriadené v prospech 
pozemkov v k.ú. Rajec, parc. č. [e] a [el, spočívajúce v práve zriaďovania, 
uloženia, vedenia a výstavby prípojok ~], na povrchu, nad a pod povrchom 
zaťažených pozemkov a s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej 
porastu, práva vstupu osobami a vjazdu technickými zariadeniami 
a dopravnými prostriedkami na zaťažené pozemky za účelom prevádzkovania, 
užívania, údržby, výmeny, zmien a opráv alebo odstránenia prípojok [ ] a 
práva uŽÍvania prípojok v rozsahu znázornenom na geometrickom pláne č. [. ] 
vyhotovenom [.] a v súlade so Zmluvou o zriadení vecného bremena zo dňa [. ]". 

OSOBITNÉ ZÁVÄZKY A PREHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 

Povinná osoba sa zaväzuje, že v prípade možnosti odovzdania Prípojok Oprávnenou 
osobou do vlastníctva a/alebo správy tretej osobe, vyvinie Povinná osoba potrebnú 
spoluprácu a súčinnosť a zriadi v prospech tejto tretej osoby, v prípade ak o to 
požiada a v súlade s jej odôvodnenými požiadavkami, vecné bremená alebo iné práva 
k Zaťaženým nehnuteľnostiam potrebné za účelom výkonu vlastníckych oprávnení 
k Príp ojkám v zmysle Zmluvy. 

V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy bude súdom alebo príslušným 
štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za právne vadné, neplatné alebo 
nedostatočné, alebo nastane iná právna skutočnosť, ktorá zabráni vzniku, prípadne 
spôsobí obmedzenie alebo zánik ktoréhokoľvek z Práv zodpovedajúcich Vecnému 
bremenu, Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu uzavrieť dodatok 
k Zmluve v písomnej forme, za účelom odstránenia takéhoto stavu tak, aby predmet 
a účel Zmluvy boli naplnené. 

~Á 
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6.3 

6.4 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

Povinná osoba prehlasuje a zaručuje Oprávnenej osobe, že je [. výlučným 
vlastníkom/oprávneným správcom] Zaťažených nehnuteľností, že Zaťažené 
nehnuteľnosti nie sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, že nie sú zaťažené 
žiadnymi právami tretích osôb,. najmä . reštitučn~mi. nár~k~i, . vyvlastňovacími 
konaniami, prebiehajúcimi súdnymI spormI alebo takymI hrozIacImI súdnymi spormi, 
o ktorých by mala Povinná osoba vedomosť, a ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť 
alebo znemožniť plnenie Zmluvy, a že neprebieha žiadne súdne alebo iné konanie v 
dôsledku ktorého by k vzniku takýchto práv tretích osôb mohlo dôjsť. 

Povinná osoba prehlasuje a zaručuje Oprávnenej osobe, že jej vlastnícke právo k 
Zaťaženým nehnutel'nostiam nie je obmedzené žiadnym zmluvným vzťahom, 
dohodou alebo právami tretích osôb, vrátane nájomných alebo užívacích práv, či už 
písomnými alebo ústnymi, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť výkon 
Práv zodpovedajúcich Vecnému bremenu alebo by mohli iným spôsobom nepriaznivo 
ovplyvnit' transakciu zamýšl'anú Zmluvou alebo jej priebeh. 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenymI 
zástupcami Zmluvných strán s výnimkou Práv zodpovedajúcich Vecnému bremenu, 
ktoré nadobudnú účinnosť rozhodnutím Správy katastra o povolení vkladu Vecného 
bremena do katastra nehnuteľností. 

Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v [piatich] rovnopisoch, tri rovnopisy sú 
určené pre účely konania o povolení vkladu Vecného bremena do katastra 
nehnuteľností, jeden (1) pre povinnú osobu a jeden CI) pre Oprávnenú osobu. 

Akékol'vek zmeny a/alebo dodatky k Zmluve musia byť v písomnej forme riadne 
podpísané všetkými Zmluvnými stranami. 

Prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 

Zmluvné vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy sa riadia v častiach neupravených Zmluvou 
príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
V prípade akýchkol'vek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi Zmluvnými 
stranami alebo vo vzťahu k tretím osobám pri plnení Zmluvy, sa Zmluvné strany 
zaväzujú riešiť ich prednostne vo vzájomnej súčinnosti a vzájomným rokovaním za 
účelom dosiahnutia zmieru v spornej otázke. V prípade, ak sa tieto spory Zmluvným 
stranám nepodarí vyriešiť vzájomným rokovaním, predložia ich na rozhodnutie 
príslušnému súdu so sídlom v Slovenskej republike. 

~mluvné strany sú viazané prejavmi svojej vôle urobenými v Zmluve a vyhlasujú, že 
Ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že majú právo nakladať s predmetom 
Zmluvy, Zmluva vyjadruje ich slobodný a vážny úmysel, súhlasia s jej obsahom, 
zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité a právny úkon je urobený 
v predpísan ej forme. 
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NA DÔKAZ TOHO, čo je uvedené v tejto Zmluve pripájajú osoby oprávnené 
podpiso ať a konať v mene Zmluvných strán svoje podpisy k tejto Zmluve. 

Mesto Rajec: LRC & partner s.r.o.: 

eno : Meno: 

Primátor mesta: Konateľ: 

Dátum: Dátum: 

ZOZNAM PRÍLOH: 

Prtloha Č. 1: Kópia výpisu z listu vlastníctva č. [.] 
Pnloha č. 2: Geometrický plán 
Pnloha č. 3: ~ópia výpisu z listu vlastníctva č. [.] 
IPn10ha Č. 4: Uradne overená kópia výpisu z Obchodného registra Oprávnenej osoby] 
[Výpis Z uznesenia ... ] 
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