Dodatok č. 1
k Zmluva o zriadení vecného bremena č. VB/422/2018/BVS
(ďalej len „zmluva“) uzatvorená v zmysle ustanovení § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

POVINNÝ Z VECNÉHO BREMENA
Názov:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. Boris Masloviec, predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
IČO:
35 850 370
IČ DPH:
SK2020263432
Zápis:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
(ďalej len „povinný z vecného bremena“)
a
OPRÁVNENÁ Z VECNÉHO BREMENA
Meno a priezvisko:
Mária Kalaš, rodená
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť:
(ďalej len „oprávnená z vecného bremena“)
(povinný z vecného bremena a oprávnená z vecného bremena ďalej spolu len ako „zmluvné
strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Článok 1.
Predmet Dodatku č. 1
1.1

Zmluvné strany sa z dôvodu prerušenia konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorý sa po podpise
obidvoma zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zriadení
vecného bremena č. VB/422/2018/BVS uzavretej dňa 17.01.2019 (ďalej len „zmluva“).

1.2

Týmto Dodatkom č. 1 sa v Článku 1. mení znenie odseku 1.2 zmluvy a nahrádza sa
nasledovným znením:
1.2

Na zaťaženom pozemku sa zriaďuje vecné bremeno “in rem“ na priznanie
práva prechodu a prejazdu vo vyznačenom rozsahu podľa geometrického plánu
č. 104/2018, ktorý vyhotovil pán Zoltán Kupkovič, Košická 36, 903 01 Senec a
úradne overeného Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom dňa
04.09.2018, pod číslom 1730/2018, v prospech oprávnenej z vecného bremena
a každodobého vlastníka nasledovných nehnuteľností, vo výlučnom vlastníctve

oprávnenej vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, zapísané na liste
vlastníctva č. 4159 v katastrálnom území Senec, obec Senec, okres Senec:
- stavby súpisné číslo 2275, popis stavby – rodinný dom, postavený na
pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 2875/12, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 124 m² ,
- pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 2875/11, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 174 m²,
- pozemku parcely registra „C“ parcelné číslo 2875/12, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 124 m².
Článok 2.
Záverečné ustanovenia
2.1

Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté a zostávajú
nezmenené v platnosti a účinnosti.

2.2

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a v
prípade, ak ide o dodatok k zmluve, ktorá 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, Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a Občianskeho zákonníka, inak dňom jeho
podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

2.3

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom povinný z vecného
bremena obdrží jedno (1) vyhotovenie, oprávnená z vecného bremena obdrží jedno (1)
vyhotovenie a Okresný úrad Senec, katastrálny odbor, obdrží dve (2) vyhotovenia.

2.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho
obsahu a ustanoveniam porozumeli, že nebol uzatvorený v časovej tiesni ani za iných
zjavne nepriaznivých okolností a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje
vlastnoručné podpisy.

V Bratislave dňa 27.05.2019

V Bratislave dňa 27.05.2019

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

Oprávnená z vecného bremena
Mária Kalaš

Ing. Boris Masloviec
predseda predstavenstva

Mária Kalaš

Ing. František Sobota
podpredseda predstavenstva

