DODATOK č. 1
k ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
č. VB/223/2018/BVS
stavba: „ZÁHORIE, MALACKY – ODKANALIZOVANIE, PREDĹŽENIE TRÁS
KANALIZÁCIE, 1. etapa“
__________________________________________________________________________
(ďalej len „zmluva“) uzavretá podľa ustanovení § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)
ZMLUVNÉ STRANY
Povinný z vecného bremena:
Meno:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
a manželka
Meno:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:

Augustín Režný

Valéria Režná

(ďalej spolu aj ako len „povinný z vecného bremena“)
a
Oprávnený z vecného bremena:
Názov:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo:
Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29
Zastúpený:
Ing.
Zsolt
Lukáč,
PhD.,
EMBA,
predseda
predstavenstva
Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva
IČO:
35 850 370
DIČ:
2020263432
IČ DPH:
SK2020263432
Zápis:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „oprávnený z vecného bremena“)
(povinný z vecného bremena spolu s oprávneným z vecného bremena ďalej len ako
„zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)

1. Predmet dodatku
1.1 Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v súlade s ustanovením zmluvy článok 8 odsek
1, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmenách a doplnení zmluvy
nasledovne :
1.1.1 Článok 1 odsek 1 zmluvy sa mení a nahrádza sa nasledovným znením:
1

Povinní z vecného bremena majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, pozemok KN-C parcelné číslo 2050/2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 397 m², ktorý je zapísaný v katastri
nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 5096, pre katastrálne územie Malacky, obec
Malacky, okres Malacky, vedenom na Okresnom úrade Malacky, katastrálnom
odbore.
2.

Záverečné ustanovenia

2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti a účinnosti
bez zmeny.
2.2 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2.3 Dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z jedno (1) vyhotovenie je určené pre
povinného z vecného bremena, dve (2) vyhotovenia sú určené pre oprávneného
z vecného bremena a dve (2) vyhotovenia sú určené pre Okresný úrad Malacky,
katastrálny odbor, za účelom povolenia vkladu vecného bremena.
2.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvný vzťah, ktorý je povinne zverejňovanou
zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
znení neskorších predpisov, nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, inak dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v
ňom dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu, prejavy vôle sú
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu
s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
Povinný z vecného bremena

Oprávnený z vecného bremena
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

V Malackách, dňa 23.01.2019

V Bratislave, dňa 29.01.2019

.........................................
Augustín Režný

..................................................
Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA
predseda predstavenstva

...................................
Valéria Režná

..................................................
Ing. František Sobota
podpredseda predstavenstva
2

