
Zmluva o zániku vecného bremena 
uzatvorená podľa § 151p Občianskeho zákonníka 

 
 
Oprávnený z vecného bremena:   
 
Meno a PRIEZVISKO          r. .................., nar. ........................ 
      r.č. ................................................ 
      trvale bytom ................................., 
      občan ........................................... 
       

 
(ďalej iba „oprávnený z vecného bremena“) 

 
Povinný z vecného bremena:   
 
Meno a PRIEZVISKO   r. ..................., nar. ...................... 
      r.č. ................................................ 
      trvale bytom ................................., 
      občan ........................................... 
 
 
     (ďalej iba „povinný  z vecného bremena“) 

 
vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto 

 
Zmluvu o zániku vecného bremena:  

Článok I. 
 
 1.1. Podpísaný povinný z vecného bremena ................. som výlučným luvlastníkom 
nehnuteľností,  ktoré sú zapísané na Okresnom úrade .........., Katastrálny odbor, v obci, 
katastrálnom území  ....................... t a k t o : 
 
 
 
 
LIST VLASTNÍCTVA číslo....... parcely registra ,,C“ evidované na katastrálnej mape 

parcelné číslo ........ – .......... m2 – zastavané plochy a nádvoria záhrady 
parcelné číslo ........ – .......... m2 – záhrady 
rodinný dom -  súpisné číslo  ..... na parcelnom čísle ......... 
ktoré mi patria nasledovne: podľa   B... ...................... v celosti. 
 

 1.2. Povinný z vecného bremena nadobudli  nehnuteľnosti označené v článku I bod. 
1.1 na základe darovacej zmluvy zo dňa ................ Na základe dohody účastníkov bolo 
zriadené vecné bremeno a to: právo doživotného bývania a užívania nehnuteľností  
v prospech: ..........................., nar. ................. – v.z. ......................  
 

 
 
 

Článok II. 
 
 2.1. Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že 
vecné bremeno, ktoré bolo zriadené dňom podpísania tejto zmluvy zaniká. 



 
 2.2. Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že 
vecné bremeno sa zrušuje bezplatne. 
 
    

Článok III. 
 

3.1. Táto zmluva je platná a účinná dňom jej uzavretia. 
 
3.2. Vecno-právne účinky tejto zmluvy nastávajú povolením vkladu zániku vecného 

bremena kupujúceho do katastra nehnuteľností. 
 
3.3. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že právny úkon urobili slobodne, vážne, bez 

nátlaku, ich prejavy sú dostatočne určité, zrozumiteľné, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzené. 
 

 3.4. Listina bola po prečítaní a účastníkmi na znak svojho súhlasu s jej obsahom 
vlastnoručne podpísaná. 

 3.5. Zmluva sa uzatvára v piatich vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenia sú prílohou 
návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

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

........................................................   ........................................................ 
    
         Meno a PRIEZVISKO              Meno a PRIEZVISKO 
 
 

 


