
Zmluva o zriadení vecného bremena

č. 2022/1069
uzavretá podľa § 15111 a nasl. Občianskeho zákonníka V znení neskorších predpisov ( ďalej

len ako „Zmluva ) medzi zmluvnými stranami:

Povinný z vecného bremena:
Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO:36126 624
DIČ: 2021613275
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Bankové spoj enie: Štátna pokladnica

IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len „povinný z vecného bremena “)

a

Oprávnený z vecného bremena:
Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom
sídlo: Športová 41, Nové Mesto nad Váhom, 91501
zastúpené: Mgr. Ján Pavlíček, riaditeľ
IČO: 00160270

(ďalej len „ oprávnený z vecného bremena“)

(ďalej spolu aj ako „ Zmluvné strany“)

 

Článok I

Trenčiansky samosprávny kraj je výlučným Vlastníkom stavby súp. č. 132 nachádzajúcej
s V k. ú. Nové Mesto nad Váhom, okres Nové mesto nad Váhom, obec Nové Mesto nad
Váhom, postavenej na parcele registra C KN p.č. 1047/25, zapísanej na LV č. 778.
Predmetná nehnuteľnosť je V správe organizácie Stredná priemyselná škola, Bzinská 11,
Nové Mesto nad Váhom.

Trenčiansky samosprávny kraj je príjemcom podpory na základe Zmluvy 0 príspevku na
projekt podpory športu zo dňa 08.10.2021. TSK ako prijímateľ má povinnosť zriadiť
bezodplatne vecne' bremeno spočívajúce V užívaní športovej infraštruktúry V prospech
športového klubu, materskej školy, základnej školy, strednej školy alebo vysokej školy so
sídlom V okrese, V ktorom sa projekt nachádza účely organizácie športového podujatia,
súťaže, stretnutia, turnaja, pretekov alebo iného podujatia spojeného
s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb V oblasti telesnej kultúry (ďalej len
„podujatie“), a to počas obdobia 10 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia účelu alebo odo dňa ukončenia projektu, ak sa kolaudácia projektu



 

nevyžaduje, V rozsahu najmenej 2 športové podujatia ročne, pričom dĺžka jedného takého

športového podujatia nesmie presiahnuť 3 kalendárne dni.

Článok II

. Zmluvné strany sa dohodli, že povinný z vecného bremena touto Zmluvou bezodplatne

zriaďuje V prospech oprávneného z vecného bremena, Gymnázium M. R. Štefánika,

Športová 41, Nové Mesto nad Váhom, so sídlom : Športová 41, Nové Mesto nad Váhom,

91501, IČO: 00160270, vecné bremeno spočívajúce V povinnosti povinného z vecného

bremena strpiet’ na stavbe súp. č. 132, nachádzajúcej sa V k. ú. Nové Mesto nad Váhom,

okres Nové Mesto nad Váhom, obec Nové Mesto nad Váhom, postavenej na pozemku

registra C KN p.č. 1047/25 zapisanej na LV č. 778, užívanie športovej infraštruktúry na

účely organizácie športového podujatia, súťaže, stretnutia, turnaja, pretekov alebo iného

podujatia spojeného s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb V oblasti telesnej

kultúry V rozsahu najmenej 2 športové podujatia ročne, pričom dĺžka jedného takého

športového podujatia nesmie pre51ahnuť 3 kalendárne dni, ato na dobu určitú do dňa

24.05.2032.

Oprávnený Z vecného bremena práva zodpovedajúce vecnému bremenu podľa tejto

Zmluvy prijíma a podpisom tejto Zmluvy prejavuje svoj súhlas so Zmluvou.

Povinný z vecného bremena sa zaväzuje Výkon práv z vecného bremena podľa Zmluvy

strpieť a zdržať sa konaní, ku ktorým sa V tejto zmluve zaviazal.

. Práva a záväzky z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán.

Článok 111

Zriadenie vecného bremena schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja

uznesením číslo 910/2022 zo dňa 26.09.2022. Výpis tohto uznesenia tvorí neoddeliteľnú

súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.

Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno vymedzené Včlánku II tejto Zmluvy

zriaďujú bezodplatne.

Povinný z vecného bremena je oprávnený podať návrh na Vklad vecného bremena do

katastra nehnuteľností na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor na po uzatvorení tejto

Zmluvy. Náklady správneho konania nesie povinný z vecného bremena.

Článok IV

Zmluvné strany prehlasujú, Že zmluva bola uzavretá slobodne, Vážne, bez skutkového

a právneho omylu, nie V tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Zmluvné strany prehlasujú, Že s obsahom zmluvy súhlasia, jej obsahu porozumeli ana

znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami.



 

 

4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia V súlade s § 47a

0ds.1) zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník V znení neskorších predpisov V spojení

s § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informáciám.

5. Zmluva je vyhotovená V šiestich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Dve vyhotovenia sú určené pre povinného zvecného bremena, dve vyhotovenia pre

oprávneného z vecného bremena a dve vyhotovenia budú predložené k návrhu na Vklad

Vlastnickeho práva príslušného miestne príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu

odboru.

6. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka

v platnom znení.

7. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomnou dohodou,
formou očíslovaného dodatku k zmluve, ktorý musí byť podpísaný zástupcami oboch

zmluvných strán.

V Trenčíne dňa„» 2 7 OKT. 2022 V Novom Meste nad Váhom dňa

_ A

 

 
 

Ing. Jaroslav Baška Mgr. Ján Pavlíček
predseda riaditeľ

Trenčianskeho samosprávneho kraja

 



 ob

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

V Y P 1 S
uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

číslo 910/2022 zo zasadnutia, konaného 26. 9.2022

K bodu:

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci Odd. právneho, SMaVO

o) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na stavbe

súp. č. 132 k. ú. Nové mesto nad Váhom v prospech Gymnázia

M.-B;-_ŠäefárzikäLÉPREEwÉ_11_1_,__159y_é;_r_4_e_s_'99__n_ěě_y_éľ_=9=_n_-__________

U z n e s e n i e číslo 910/2022
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom

zasadnutí dňa 26.09.2022 prerokovalo a

5 ch v a ľ u j e

zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti

povinného z vecného bremena — Trenčiansky samosprávny kraj

so sídlom. v Trenčíne, strpieť na stavbe súp. č. 132,

nachádzajúcej sa V k. ú. Nové Mesto nad Váhom, okres Nové
Mesto nad Váhom, obec Nové Mesto nad. Váhom, postavenej

na parcele registra C KN p.č. 1047/25 zapísanej na LV

 

č. 778:

. užívanie športovej infraštruktúry na účely organizácie

športového podujatia, súťaže, stretnutia, turnaja,

pretekov alebo iného podujatia spojeného s pohybovo-

rekreačnou aktivitou fyzických osôb \f oblasti telesnej

kultúry v rozsahu najmenej 2 športové podujatia ročne,

pričom dĺžka jedného takého Športového podujatia nesmie

presiahnuť 3 kalendárne dni

0 V prospech: Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové

Mesto nad Váhom, so sídlom Športová 41, Nové Mesto nad

Váhom, 91501, IČO: 00160270

. na dobu určitú do dňa 24.05.2032

. bezodplatne.



 

Hlasovanie poslancov č.20: ZA: 31

PROTI : -

ZDRŽAL SA: -
NEHLASOVAL: 4

PRÍTOMNÍ: 35
POČET POSLANCOV: 47

 

Ing. Jaroslav B a š k a, v. r.

 

predseda

Trenčianskeho samosprávneho kraja “v

0

Za správnosť výpisu: Mgr. Anna Hájková, ľýřý ĺ,/*
referent Kancelárie preäěedu TSK

K


