
DODATOK Č. 1 

KU ZMLUVE O ZRIADENÍ 

VECNÉHO BREMENA 
uzatvorenej 

podľa ust. § 50a a 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

(ďalej aj len ako „Zmluva“) 

 

medzi: 
 

Oprávnený z vecného bremena:  

 

Meno a priezvisko:  Andrea Andrišeková, rod. Bírešová 

Narodená:   06.07.1973 

Rodné číslo:   735706/7487 

Trvale bytom:   Kramlište 323/47, 976 63 Predajná, SR 

Občan SR    

 

(ďalej aj len ako „Oprávnený“) 

 

 

Povinný z vecného bremena:  

    Obec Predajná 

So sídlom :  Námestie Juraja Pejka 67, 976 63 Predajná 

V zastúpení :    Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce 

IČO:    00 313 751 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK41 5600 0000 0020 0071 0001 

 

(ďalej aj len ako „Povinný“) 

(„Oprávnení“ a „Povinný“ ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) 

 

Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 19.01.2022 sa mení týmto Dodatkom č. 1 nasledovne: 

 

Čl. V. (Vecné bremeno) znie nasledovne: 

 

1. Druh vecného bremena: vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia a údržby verejného 

vodovodu v rozsahu  vyznačenom  v Geometrickom pláne č. 36041459-154/2021 zo dňa 

24.08.2021, overený Okresným úradom Brezno pod č. 569/21 zo dňa 06.09.2021 (ďalej aj len ako 

„príloha č. 1“). 

 

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na ťarchu: vlastníka (povinného) pozemku parc. č. E-KN 1186/1 

o výmere 966 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaného na LV č. 558, kat. územie Predajná 

a na pozemku parc. č. E-KN 1186/2 o výmere 198 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaného 

na LV č. 1200, kat. územie Predajná, a to v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne č. 



36041459-154/2021 zo dňa 25.08.2021, overený Okresným úradom Brezno pod č. 569/21 zo dňa 

06.09.2021 (ďalej aj len ako „príloha č. 1“). 

 

3. Povinný si je vedomý, že zriadením Vecného bremena mu vzniká povinnosť strpieť (dočasné) 

uloženie a údržbu verejného vodovodu na Pozemku vo vyznačenom rozsahu v prílohe č. 1. 

 

4. Vecné bremeno „in rem“ sa zriaďuje v prospech: vlastníka (oprávneného) pozemku parc. č. C-

KN 11140/3 o výmere 201 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaného na LV č. 1554, kat. 

územie Predajná. 

 

5. Oprávnený si je vedomý, že zriadením Vecného bremena mu vzniká jednak právo na uloženie 

a údržbu verejného vodovodu na Pozemku vo vyznačenom rozsahu v prílohe č. 1, a jednak 

povinnosti, ktoré mu pri realizácií jeho práva z Vecného bremena vznikli v súlade so zákonom 

a touto Zmluvou najmä čl. VII. bod 2. tejto Zmluvy.  

 

6. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu: neurčitú odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Okresného 

úradu Brezno, katastrálny odbor o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností. 

 

Ostatné články Zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

II. 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú zmluvné 

strany viazané svojimi prejavmi vôle. 

 

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno 

(1) vyhotovenie a dve (2) vyhotovenia sú určené pre účely katastra. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, Dodatok č. 1 

nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu 

rozumejú a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok č. 1 vlastnoručne podpisujú. 

 

V Predajnej, dňa 6.4.2022 

 

Za Povinného:                        Za Oprávneného: 

 

 

 

 

_____________________________                     _________________________ 

             Obec Predajná                        Andrea Andrišeková 

               Ing. Tatiana Čontofalská                                                                              


