
Dodatok Č. 1
ku KÚPNEJ ZMLUVE Č. KP1382120201BVS

uzatvorenej podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1 964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a

k ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
uzatvorenej podľa ustanovení 151 n a nasl. Občianskeho zákonníka
(ďalej len „Dodatok Č. 1“ a „zmluva“ v prĺslušnom gramatickom tvare)

zo dňa 18032021

Článok 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Predávajúci a Oprávnený z vecného bremena
Názov: Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Sĺdlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, Slovenská republika
Statutárny zástupca: JUDr. Peter Olajoš - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ

Ing. Emerich Sinka - člen predstavenstva, finančný riaditeľ
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických: Ing. Jozef Martinkovič, vedúci odboru správy majetku
ICO: 35 850 370
DIČ: 2020263432
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

(ďalej len „Predávajúci“ alebo „Oprávnený z vecného bremena“)

1.2 Kupujúci a Povinný z vecného bremena
Názov: Jaroslav Kvaššay s.r.o.‚ Sídlo: Staré grunty 61, 841 01 Bratislava
Statutárny zástupca: Iveta Kvaššayová - konateľka
ICO: 35837993
IČ DPH: SK2020208597
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK50 1111 00000011 39591006

‚ BIC: UNCRSKBX
4 Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,

vložka Č. 26721/B

(ďalej len „Kupujúci“ alebo „Povinný z vecného bremena“)

(Predávajúci alebo Oprávnený z vecného bremena a Kupuj úci alebo Povinný z vecného
bremena ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

Článok 2.
PREDMET DODATKU Č. 1

2.1 Zmluvné strany sa z dövodu prerušenia konania o návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľnostĺ dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1, ktorý sa po podpise obidvoma
zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súČast‘ou zmluvy.

2.2 Týmto Dodatkom Č. 1 sa v Článku 5. menĺ znenie odseku 5.1 zmluvy a nahrádza sa
nasledovným znením:

„5.1 Zmluvné strany, ktorých podiely dohromady tvoria 1/1 novovytvorenej parcely registra
„C‘ KN parcelné Čĺslo 829/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 396
m2, katastrálne územie Malacky, zároveň zriaďujú na túto parcelu vecné bremeno ‚in
personam“, spočívajúce na priznanie práva zriadenia, uloženia, užívania,



prevádzkovania, opravy a odstránenia inžinierskych sjeti v prospech Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a.s..“

Článok 3.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom Č. 1 dotknuté, zostávajú v
platnosti bez zmeny.

3.2 Dodatok Č. 1 nadobúda platnost‘ dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnost‘
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sĺdle Predávajúceho.

3.3 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom Predávajúci obdržĺ jedno (1)
vyhotovenie, Kupujúci obdržĺ jedno (1) vyhotovenie a Okresný úrad Malacky, katastrálny odbor
obdrží dve (2) vyhotovenia.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok Č. 1 pred jeho podpisom preČítali, jeho obsahu a
ustanoveniam porozumeti, že nebol uzatvorený v časovej tiesni ani za mých zjavne
nepriaznivých okolnostĺ a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné
podpisy.

V Bratislave dňa .:i2 ?.9.?.‘1 V Bratislave dňa .??ĺ:??j

Za Predávajúceho Za Kupujúceho
a Oprávneného z vecného bremena: a Povinného z vecného bremena:
Bratislavská vod13sIa poločnosť, a.s. Jaroslav Kvaššay s.r.o.

JUDr. Peter Olajoš / Iveta Kvaššayová
predseda predstave,ý(stva a generálny riaditeľ konateľka
Bratislavská vodánská spoločnost‘, a.s. Jaroslav Kvaššay s.r.o.

hig. Emerich Sinka ‚ Kvaššayclen predstavenstva a financny riaditel JaroIav Kvaššys r oBratslavska vodarenska spolocnost a s
DPH: V2::)2Q7QSp



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: JIJDr. Peter Olajoš, dátum narodenia: 22.06.1977, rodné číslo: 770622/6781, pobyt:
Senecká 360/41, Vel‘ký Biel, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnost‘ som zistil(a) zákonným
spósobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: HR403368, listinu predo mnou vlastnoručne
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 683232/2021.

LBratislava dňa2l.07.2021 ....L
1/ Zuzana Gamos

zamestnanec
- povereny notarom

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: Ing. Emerich Šinka, dátum narodenia: 16.12.1970, rodné číslo: 701216/6700, pobyt:
Vajanského ul. 2383/13, Levice, Slovenská republika, ktorého(ej) totožnost‘ som zistil(a) zákonným
spósobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: JC576126, listinu predo mnou vlastnoručne
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: O 683233/2021.

ďi C
Bratislava dna 21 07 2021 ‘--L

Zuzana Gamos
zamestnanec

povereny notarom

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuj e pravdivost‘
skutočností uvádzaných v listine
(* 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)




