
MESTO ZLATÉ MORAVCE 
Zverejnené na internetovej stránke mesta 

'+:.Í.:?.f!.(6 ..... „ „„ ......... ~ ....•. „ .... „ . 
rl!itum podpis zodpovedného zamestnanca 

Dodatok č. 1 k zmluve č.j. OPSMM-3664/20553/2015 o zriadení vecného bremena 
v prospech tretej osoby 

Uzavretá podľa ustanovenia§ 50 v spojení ustanovením § 15 ln a nasl. Občianskeho zákonníka 

Povinný z vecného bremena: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 

Mesto Zlaté Moravce 

1. mája č.2, 953 01 Zlaté M~:>ravce 

MVDr. Marta Balážová, zástupca primátora mesta 
00308676 
2021058787 

(ďalej len „povinný" v príslušnom tvare) 

a 

Meno a priezvisko: Ing. František Paulovič, 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Adresa trvalého pobytu: 

Číslo OP: 

(ďalej len „investor" v príslušnom tvare) 

Uzatvárajú nasledujúci dodatok č. 1 k zmluve č.j. OPSMM-3664/20553/2015 o zriadení 
vecného bremena v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena, ktorým je: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 

IČO: 
Zápis v registri: 

Zastúpená: 

SPP - distribúcia, a.s. 
Mlynské nivy 44/b 

825 11 Bratislava 

35 910 739 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3481/B 
Ing. Miloš !vanička, na základe plnej moci 

(ďalej len „oprávnený z vecného bremena" v príslušnom tvare) 

1. 

Zmluvné strany sa dohodli na oprave označenia investora v zmluve, a to tak ako je uvedené 
vyššie. 
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II. 

Článok 1 sa nahrádza textom: 

Článok! 

Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku registra „E" 
pare. č: 2322/1 o výmere 6778 m2 

, druh pozemku: orná pôda, ktorá je v jeho prospech 
zapísaná na L V č. 5417, vedenom pre obec Zlaté Moravce, katastrálne územie Zlaté Moravce. 

Článok II sa nahrádza textom: 

Článok II 

(1) Povinný a investor sa dohodli, že touto zmluvou zriaďujú v prospech tretej osoby -
oprávneného z vecného bremena, vecné bremeno, ktorým bude zaťažená nehnuteľnosť 
vymedzená v čl. 1. tejto zmluvy. 

(2) Vecné bremeno spoc1va v povinnosti povinného strpieť na nehnuteľnostiach 

špecifikovaných v článku 1 tejto zmluvy 

- existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení oprávneného z vecného 
bremena, ich údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení, a to v rozsahu 
vymedzenom geometrickým plánom č.10/2015 na vyznačenie vecného bremena 
na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 18.05.2015, vyhotoveného 
firmou Mario Lorinczi, IČO 35338768, úradne overeného Okresným úradom 
Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pod. č. 210/2015 dňa 02.06.2015. 

- strpieť prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena za účelom údržby 
a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa vzťahuje na celú 
zaťaženú nehnuteľnosť. 

V článku IV sa dopÍňa bod 6: 

(6) Zmluvné strany berú na vedomie existenciu ochranného a bezpečnostného pásma 
plynárenských zariadení. 
Ochranné pásmo plynárenských zariadení upravuje§ 79 zákona č. 251/2012 Z. z. z 31. júla 
2012. 

Bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení upravuje § 80 zákona č. 251/2012 Z. z. z 31. 
júla 2012. 

III. 

(1) Tento dodatok č. 1 k zmluve č.j. OPSMM-3664/20553/2015 je platný dňom jeho uzavretia 
a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinného. 
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(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 k zmluve č.j. OPSMM-3664/20553/2015 
uzatvárajú slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne účinný a zrozumiteľný, že nebol 
uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, a že ich zmluvná voľnosť nebola 
obmedzená. 

(3) Dodatok č. 1 k zmluve č.j. OPSMM-3664/20553/2015 Je vyhotovený v šiestich 
exemplároch, z ktorých dva sú určené pre povinného, jeden pre investora, jeden pre 
oprávneného z vecného bremena a dva pre potreby konania o vklade vecného bremena. 

V Zl t , h M . h dv !; . 4. 20 /' h a yc oravciac , na .................. . 

- 1pt 
), tiM' - :.-. 

V Zlatých Moravciach, dňa ................. . 

Investor: Povinný z vecného bremena: 

rJ/p;ll ~ 
................ :~ ..................... .. . 

Ing. František Paulovič Mesto Zlaté Moravce 

MVDr. Marta Balážová 

zástupca primátora mesta 

Súhlas tretej osoby - oprávneného z vecného bremena, s dodatkom č. 1 k zmluve č.j. 

OPSMM-3664/20553/2015: 

V Zl ' h M · h dv - ~. íl1 ?mG atyc oravciac , na .................. : .. : .... : ......... . 

Tretia osoba - oprávnený z vecného bremena: 

za SPP - distribúcia, a.s. 

Ing. Miloš !vanička 

na základe plnomocenstva 

3 


	S16010714420
	S16010714430
	S16010714431

