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Bod programu: 
Návrh na schválenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy a o zriadení 
vecného bremena na pozemku  parc. č. C KN 3483/1 medzi obcou 
Markušovce a Henrichom Hadušovským, Matejovce n./Hornádom č. 
96 a Romanom Hadušovským, Matejovce n./Hornádom 41 
 
Materiál predkladá:  
Marek Virág 
Starosta obce Markušovce 
 
Materiál vypracoval: 
Ing. Katarína Šteinerová 
Samostatný odborný referent  
 
Návrh na závery k prerokovanému bodu: 
Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
schvaľuje: 
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena  podľa ustanovenia § 50a 
Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami Obcou Markušovce so 
sídlom Michalská 51, 053 21 Markušovce a Henrichom Hadušovským, Matejovce nad 
Hornádom 96 a Romanom Hadušovským, Matejovce nad Hornádom 41 vo veci zriadenia 
vecného bremena na pozemku vo vlastníctve obce parc. č. C KN C 3483/1 z dôvodu prechodu 
osôb a prejazdu vozidiel k parcelám C KN 3556, 3562/2 a 3562/3 vo vlastníctve oprávnených. 
Vecné bremeno sa zriadi podľa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce 
Markušovce článok 38, bod 4 odst. a) za odplatu  10 Eur/m2 jednorázovo.  Plocha záberu 
bude vyšpecifikovaná v geometrickom pláne, ktorý bude prílohou  Zmluvy o zriadení 
vecného bremena. 
 
Dôvodová správa: 
Predmetom Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy je zriadenie vecného bremena – strpieť 
prechod osôb a prejazd vozidiel po parcele C KN 3483/1 vo vlastníctve Obce Markušovce, 
Michalská 51, 053 21 Markušovce v prospech budúcich oprávnených Henrichom 
Hadušovským, Matejovce nad Hornádom 96 a Romanom Hadušovským, Matejovce nad 



Hornádom 41. Obsahom vecného bremena bude povinnosť strpieť prechod osôb a prejazd 
vozidiel budúcich oprávnených z vecného bremena tak, ako to bude zakreslené 
v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena. Približná plocha záberu je 85 x 3 m. 
 
Prílohy: 
1. Žiadosť o schválenie práva prechodu a prejazdu k parcelám C KN 3556, 3562/2, 3562/3 po   
     parcele   C KN 3483/1 
2. Žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
3. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
4. Grafické znázornenie rozsahu vecného bremena 
 
 
 
V Markušovciach dňa  30. 5. 2022 
 
 
 


