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Dodatok Č. I k Dohode o urovnaní

Č. OSTII92I2O2IIBVS

uzatvorenej podia 585 zákona č. 40/1 964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občíansky zákonník)

(d‘alej len „Dodatok“) medzi:

Názov: Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Statutárny zástupca: JUDr. Peter Olajoš - predseda predstavenstva a

generálny riaditel‘
Ing. Marián Havel - člen predstavenstva a investičný riaditel‘

ICO: 35 850 370
iČ DPH: SK2020263432
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Císlo účtu (IBAN): SKO7 0200 0000 0000 0100 4062
BIC: SUBASKBX
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

(d‘alej len „Veriteľ“)

Názov: VODOHQSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
Sídlo: Pezinská 1098, 901 01 Malacky
Statutárny zástupca: Ing. Jozef Gallo, predseda predstavenstva
ICO: 31412114
lČ DPH: SK2020356932
Bankové spojenie: Tatra banke, a.s.
Císlo účtu (IBAN): SKO9 1100 0000 0026 2143 0774
BIC: TATRSKBX
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka č. 1283/B

(d‘alej len „Dlžník“) ‚

(Veriteľ a Dlžník spolu aj ako „Účastníci dohody“ a jednotne „Učastník dohody“)

I. Preambula

1. Dňa 07. 07. 2021 Účastníci dohody uzatvorili Dohodu o urovnaní č.
OST/l 92/2021/BVS, predmetom ktorej bola úprava a vysporiadanie sporných vzt‘ahov
Veritel‘a a Dlžníka súvisiacich s vypúšt‘aním odpadových v6d z verejnej kanalizácie
Dlžníka do verejnej kanalizácie Veritel‘a bez platne uzatvorenej zmluvy o odvádzaní
odpadových včd.

2. Z dövodov na strane Veritel‘a musia Účastníci dohody pristúpit‘ k uzatvoreniu Dodatku
č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy spojenej s budúcou zmluvou O zriadení
vecného bremena č. BK/l 93/2021/ByS, ktorú Učastníci dohody uzatvorili dňa 07. 07.
2021 (d‘alej len „Budúca kúpna zmluva“), predmetom ktorého je predlženie lehoty na
zaslanie výzvy Dlžníka Veriteľovi na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.



3. V nadväznosti na uzatváraný Dodatok Č. 1 k Budúcej kúpnej zmluve je nevyhnutné

zosúladiť termíny a lehoty na plnenie povinností aj z tejto Dohody o urovnaní.

4. Účastníci dohody sa preto dohodli na uzatvorení Dodatku v znení, ako je uvedené

d‘alej.

2. Predmet Dodatku

1. S ohl‘adom na znenie Preambuly tohto Dodatku sa Účastníci dohody dohodli na zmene

a doplnení Dohody o urovnaní nasledovne:

(a) V článku 1. ods. 3. bod 3.2. Dohody o urovnaní sa slová „do 5 pracovných dní

odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Kanalizáciu 2“ v celom

rozsahu nahrádzajú slovami „najneskór do 2 (dvoch) mesiacov odo dňa

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Kanalizáciu 2“.

2. Ostatné ustanovenia Dohody o urovnaní, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú

v platnosti bez zmeny.

3. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnost‘ dňom jej podpisania oboma Účastníkmi dohody

a účinnost‘ dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle 47a Občianskeho

zákonníka, pričom za zverejnenie Dodatku zodpovedá Veriteľ.

2. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) eXemplároch, jeden exemplár pre Dlžníka, dva

exempláre pre Veritel‘a a jeden exemplár pre Notára.

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že tento Dodatok bol uzatvorený na základe prejavu slobodnej

vále, vážne, určite a zrozumitel‘ne, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

VBratisď. 08 -02- 2022
Zaver‘ela: J
Brať Iavská v dárenská spoločnost‘, a.s.

JUDr. Pet r/Olajoš
predseda/edstavenstva a
generálnriaditel‘

(notársky overený podpis) ľ

4ťĺĺ
Ing. Marián Havel
člen predstavenstva a investičný riaditel‘

(notársky overený podpis)

.
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V Malackách dňa:
Za dlžníka:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

MALACKY, a.s.

Ing. Jozef Gallo
predseda predstavenstva

(no(ársky overený podpis)



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: JUDr. Peter Olajoš, dátum narodenia: 22.06.1977, rodné číslo: 770622/6781, pobyt:
Senecká 360/41, Vel‘ký Biel, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnosf som zistil(a) zákonným
spósobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: HR403368, listinu predo mnou vlastnoručne
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 114538/2022.

Ing. j AlfóIdy
esmanec

poverený notárom

OSVEDČEN1E O PRAVOSTi PODPISU NA L1STINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: Ing. Marián Havel, dátum narodenia: 19.05.1976, rodné číslo: 760519/7017, pobyt: Pri
potoku 639/7, Skalica, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnost‘ som zistil(a) zákonným spósobom:
doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: I{E046300, listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a).
Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: 0114539/2022.

Bratislava - mestská čast‘ Ružinov dňa 08.02.2022

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
( 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 08.02.2022

1 7‘

zamestnanec
poverený notárom
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Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivost‘
skutočností uvádzanýeh v listine

( 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Mgr. Renáta Nemcová
zamestnanec

poverený notárom

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: Ing. Jozef GalJo, dátum narodenia: 26.01.1957, rodné číslo: 570126/6406, pobyt: Ľanová
5722/10, Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnost‘ sorn zistil(a) zákonným
spósobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: HD545570, listinu predo mnou vlastnoručne
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 17687 1/2022. ‚ . ‚-.
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Malacky dňa 25.02.2022 lij
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