
Zmluva o zrušení vecného bremena 
uzavretá podľa § 151 p Občianskeho zákonníka medzi 

oprávneným 
z vecného bremena: Mesto Prievidza 

podateľňa: Mestský úrad, Nám. slobody č. 14, Prievidza 
štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO 318 442 

a 
povinným 
z vecného bremena 1. Róbert Dadík - TERMONT 

miesto podnikania Prievidza, Gazdovská 4/11 
IČO 34637J33 
zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Prievidza 

číslo registra 307-11475 
Róbert Dadík. rod. Dadík 
nar. 7.8.19ť 
trvalý poby k 4/11 

povinným 
z vecného bremena 2. Mária Bernátová, rod. Záhorcová 

nar. 4.9.1951, 
trvalý pobyt C '2 

povinným 
z vecného bremena 3. R.O.P. car, s.r.o. Prievidza 

sídlo Prievidza, Bojnická cesta 39/E 
štatutárny orgán: Pavol Kaufman, konateľ 
IČO 31 597 467 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín 

oddiel Sro, vložka číslo 2504/R 

I. 

a) Zmluvné strany zriadili vecné bremeno týkajúce sa nehnuteľnosti vk.ú. Prievidza -
prevádzkovej budovy K-3 č.súp. 30157 na parc.č. 2563, ktoré spočívalo v povinnosti 
povinných z vecného bremena 1.2.3., strpieť v nebytovom priestore tejto prevádzkovej 
budovy umiestnenie horúcovodných rozvodov vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena 
a umožniť mu prístup v prípade potreby údržby a opravy rozvodov. 

b) Vecné bremeno bolo zriadené: Kúpnou zmluvou č. 22/04 zo dňa 14.09.2004, V 3383/04 
Kúpnou zmluvou č. 79/05 zo dňa 20.10.2005, V 5034/05 
Kúpnou zmluvou č. 73/05 zo dňa 20.10.2005, V 513/06 

c) Vecné bremeno bolo zapísané na liste vlastníctva č. 8821 ako ťarcha. 

II. 
Vzhľadom k tomu, že horúcovodné rozvody boli nahradené novými plynovými kotolňami, 
nachádzajúcimi sa v iných priestoroch a pôvodné prestali plniť svoju funkciu a stali sa 



: 

nepotrebnými, zmluvné strany sa dohodli, že existencia vecného bremena nie je dôvodná 
a vecné bremeno sa môže zrušiť. 

III. 
Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno, zapísané na liste vlastníctva č.8821 ako ťarcha, 
sa ruší. 

IV. 
Zrušenie vecného bremena bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
č. 133/12 dňa 29.5.2012. 

V. 
a) Zmluvné strany berú na vedomie, že právo zodpovedajúce vecnému bremenu zaniká 

vkladom do katastra nehnuteľností. 
b) Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad podá na Správe katastra v Prievidzi 

oprávnený z vecného bremena. 
c) Správny poplatok z návrhu na vklad uhradia povinní z vecného bremena spoločne a 

nerozdielne. 
VI. 

Na právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka a príslušných právnych predpisov slovenského právneho poriadku. 

VII. 
a) Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne, bez skutkového a právneho omylu, bez nátlaku, v úplnom súlade 
s prejavmi zmluvných strán a nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok. 

b) Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, obsahu zmluvy porozumeli 
a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

c) Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami. 
d) Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle mesta 

Prievidza. 
e) Zmluva j e vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. 
f) Zmluvné strany dostanú po jednom rovnopise, dva budú predložené správe katastra 

na vkladové konanie. 

V Prievidzi dňa Äí 
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povinný z vecného bremena 1. 
Róbert Dadík - TERMONT 

V Prievidzi dňa 

í e n ý z vecného bremena 
mesto Prievidza 

štatutárny orgári 
JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 
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V Opatovciach nad Nitrou dňa Ý..Ĺ'.Ĺ..^../..irĹ 

povinný z vecjíétío bremena 2. 
Mária Bernátová 

V Prievidzi dňa f. 
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povinný z vecného br tnena 
R.O.P. car. *.r.o Pri 

Pavol E M A M R I kcc 


