
č. SMM - 2012/9925/2013 

Dodatok č. 1 
k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

uzatvorenej dňa 21.11.2012 

1.1 Právny subjekt: 
so sídlom: 
v zastúpení primátorom: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo bankového účtu: 

č l. 1 
Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 
Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
Zastúpené primátorom: Ing. Petrom Lednárom, CSc. 
00308676 
2021058787 
VÚB Nitra 
1622578653/0200 

(ďalej len ako " budúci povinný") 

a 

1.2 Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zapísaná v: 

IČO : 
IC DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo bankového účtu : 

Zastúpená na základe 
Meno a priezvisko: 
Súčasné bydlisko: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 

Západoslovenská distribučná, a.s. 
Čulenova č . 6, 816 47 Bratislava 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l , 
oddiel : Sa, vložka číslo : 3879/B 
36 361 518 
SK 2022189048 
Tatra banka, a. s. 
2626106826/11 oo 

Plnomocenstva: 
Bc. Stanislav Jurík, 

(ďalej len "budúci oprávnený" a spolu s budúcim povinným aj len ako "zmluvné strany"). 

Zmluvné strany rešpektujúc zákon č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce úči nné od 11.07.201 1 
v znení jeho Dodatku č. 1. a Dodatku č . 2. a Uznesenie č. 553/2013 zo dňa 25.04.2013 
schválené na 23. zasadnutí MsZ v Zlatých Moravciach sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 
k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 21.11.2012 (ďa lej len 
"dodatok č . 1. "), ktorým sa menia nasledovné ustanovenia: 

čl. 2 
Predmet dodatku 

2.1 Znenie bodu "2. BUDÚCA ZAŤAŽENÁ NEHNUTEĽNOSŤ" v Zmluve o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 21 .11 .2012 sa upravuje dodatkom č. 1 
nasledovne: 
"Budúci povinný je výlučným vlastníkom v celostí nehnute l'ností 
pozemkov nachádzajúcich sa v katastrá lnom území Zlaté Moravce (lokalita Nábrežie za 



Majerom), obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, vedených Správou katastra Zlaté 
Moravce, a to: 

~ pozemku zapísaného na Liste vlastníctva č. 3453, ako parcela č . 2458/54, registra 
"C" KN , druh pozemku- zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 111 m2 

a 

~ pozemku zapísaného na Liste vlastníctva č. 5417, ako parcela č. 5644/2, registra 
"E" KN, druh pozemku - ostatné plochy o výmere 91 m2

. 

(ďalej len "budúce zaťažené nehnuteľnosti"). 

Kópia listu vlastníctva č. 3453 tvorí prílohu č . 1 tejto zmluvy a kópia listu vlastníctva č. 5417 
tvorí prílohu č. 1 dodatku č. 1 k tejto zmluve." 

2.2 V celom texte Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej 
dňa 21.11.201 2 sa slovné spojenie "zaťažená nehnuteľnost"' a "budúca zaťažená 
nehnuteľnost"' nahrádza slovným spojením "zaťažené nehnuteľnosti" a "budúce 
zaťažené nehnuteľnosti" v správnom gramatickom tvare. 

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej 
21 .11. 2012 ostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté. 

čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

3.1 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 
21 .11 .2012 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka na 
internetovej stránke mesta. Budúci povinný sa zaväzuje zverejniť tento dodatok č . 1 na 
internetovej stránke mesta Zlaté Moravce na jej webovom sídle: www.zlatemoravce.eu 
/v sekcii Zmluvy, objednávky, faktúry - Správa majetku mesta - rok 2013/ do 15 
kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu zmluvnými stranami a doručiť budúcemu 
oprávnenému písomné potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku č . 1 najneskôr do 1 O 
kalendárnych dní odo dňa jeho zverejnenia. 

3.2 Všetky prílohy Dodatku č . 1 uvedené v jeho texte tvoria neoddelitel'nú súčasť Dodatku č . 1 
a tým aj zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 21 .11 .2012. 

3.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 (slovom: piatich) rovnopisoch, 
povinný obdrží 2 (slovom: dve) vyhotovenia a budúci oprávnený obdrží 
vyhotovenia po jeho podpise oboma zmluvnými stranami. 

pričom budúci 
3 (slovom: tri) 

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vol'nosť nie je obmedzená, tento Dodatok č.1 
uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, Dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, Dodatok č.1 si prečítali , jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho 
podpisujú. 
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' . • ' 1 O. MÁJ Z013 
V Zlatych Moravc1ach dna ...... .... .. .. .. .. .... . 

Mesto Zlaté Moravce 
v zastúpení primátorom 

podpis 
meno 
funkcia 

Ing . Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

ZOZNAM PRÍLOH: 

V Zlatých Moravciach dňa ... ~--~·-.~A~ .. ZP13. 

Západoslovenská distribučná, a.s. v. z. 
Bc. Stanislav Jurík 

na základe plnomocenstva 

podpis : 
meno : 

Príloha č . 1 Kópia listu vlastníctva č . 5417 podl'a textu zmluvy 

't ::3tenal spracov · 

la správnosť : .................... . 3 

Or'\ : oo ."" ...1 .. Q.):1.~.~. U1t ...... . 


