
                                                                              

Dodatok č. 1   
ku KÚPNEJ ZMLUVE č. KP/257/2017/BVS 

 uzatvorenej podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

a 
ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA 

uzatvorenej podľa ustanovení § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka  
(ďalej len „Dodatok č. 1“ v príslušnom gramatickom tvare) 

  
 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

 
 

1.1 Predávajúci a Oprávnený  
z vecného bremena:  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Sídlo:    Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
Štatutárny zástupca:   Ing. Zsolt Lukáč, EMBA - predseda predstavenstva 

                                    Mgr. Andrej Mede - člen predstavenstva   
IČO:     35 850 370 
DIČ:     2020263432 
IČ DPH:    SK2020263432  
Bankové spojenie:    
Číslo účtu (IBAN):   
BIC:     
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 Povinní  

z vecného bremena:  Vladimír Polák 
Rodený:    
Dátum narodenia:   
Rodné číslo:    
Trvalý pobyt:    

 
a manželka   Anna Poláková 
Rodená:    
Dátum narodenia:   
Rodné číslo:    
Trvalý pobyt:    

 
 

(ďalej spolu len „Kupujúci“ alebo „Povinní z vecného bremena“) 
 
 

(Predávajúci alebo Oprávnený z vecného bremena a Kupujúci alebo Povinní 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 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 Kúpnej zmluvy a zmluvy 
o zriadení vecného bremena č. KP/257/2017/BVS uzavretej dňa 10.10.2017 (ďalej len 
„zmluva“). 

 
2.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa v Článku 2. mení znenie odseku 2.2 zmluvy a nahrádza sa 

nasledovným znením: 
 

2.2 Na základe Geometrického plánu č. 40/2017 na oddelenie pozemkov parcelné 
číslo 1763/12 a 1763/13 zo dňa 13.06.2017, ktorý vyhotovila spoločnosť 
GEOMA, spol. s r.o., Potočná 15, 909 01 Skalica a pod č. 305/17 dňa 
20.06.2017 úradne overil Ing. Peter Ružička Okresný úrad Skalica, katastrálny 
odbor, boli novovytvorené nasledovné pozemky v katastrálnom území Holíč: 

 
-  parcelné číslo 1763/12 – zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ 

KN o výmere 14 m², ktorý vznikol odčlenením dielu „3“ o výmere 14 m² z 
pozemku parcely registra „C“ KN parcelné číslo 1763/7 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 704 m2,  

-  parcelné číslo 1763/13 – zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ 
KN o výmere 112 m², ktorý vznikol odčlenením dielu „2“ o výmere 2 m² z 
pozemku parcely registra „C“ KN parcelné číslo 1760/1 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 2729 m2 a spojením s odčleneným dielom č. „4“ o 
výmere 110 m² z pozemku parcely registra „C“ KN parcelné číslo 1763/7 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 704 m2. 

 
 

Článok 3. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté a zostávajú 

nezmenené v platnosti a účinnosti. 
 
3.2 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. 

 
3.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, pričom Predávajúci obdrží 

jedno (1) vyhotovenie, Kupujúci obdržia dve (2) vyhotovenia a Okresný úrad Skalica, 
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 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 16.02.2018                           V Holíči dňa 22.03.2018 
 
 
 
 
Predávajúci a  oprávnený z vecného bremena: Kupujúci a povinní z vecného bremena: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.   
 
 
 
 
 
.............................................    ............................................... 
Ing. Zsolt Lukáč, EMBA    Vladimír Polák 
predseda predstavenstva                  
 
 
 
 
 
.................................................            ....................................................   
Mgr. Andrej Mede     Anna Poláková 
člen predstavenstva  


