DODATOK č. 2
k Zmluve o zriadení vecného bremena
zo dňa 10.07.2017
uzatvorenej podľa ust. § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
/ďalej len „Dodatok“/

ZMLUVNÉ STRANY
Povinný:
Obec Ďanová
Adresa:
Ďanová 22
038 42 Ďanová
IČO:
00 316 644
DIČ:
20 20 59 47 19
Zastúpená:
Ing. Miroslav Ďanovský, starosta obce
(ďalej len „povinný“)
a
Oprávnený:
BD STAVING s.r.o.
Sídlo:
Horná 70/13,
974 01 Banská Bystrica, SR
IČO:
50 363 395
V mene spoločnosti koná JUDr. Tomáš Suchý, konateľ,
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30015/S.
(ďalej len „oprávnený“)
Čl. I
Úvodné ustanovenie
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.07.2017 Zmluvu o zriadení vecného bremena v zmysle §
151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zmluva“). Vzhľadom k tomu, že zmluvné strany potrebovali precizovať niektoré
ustanovenia Zmluvy, uzatvorili tento Dodatok č. 2 k Zmluve.
Článok II
Predmet Dodatku č. 2
1. Podpisom tohto Dodatku č. 2 sa mení a precizuje ustanovenie čl. VI ods. 1 Zmluvy, ktoré
bude po vykonanej zmene znieť nasledovne:
„6. Na základe uvedeného sa účastníci dohodli, že k nehnuteľnostiam špecifikovaným v
článku II, bode 1 písm. A/ a B/ tejto zmluvy, zriaďujú vecné bremeno, ktoré bude spojené
s vlastníctvom k nehnuteľnostiam špecifikovaným v článku II, bode 1 písm. A/ a B/ tejto
zmluvy, t.j. bude pôsobiť „in personam v prospech oprávneného“ a spočívať v

povinnosti povinného strpieť výkon nasledovného práva oprávneného ako výlučného
subjektu realizujúceho pokládku inžinierskych sietí na špecifikované nehnuteľnosti,
vyplývajúceho z vecného bremena, a to:
Práva uloženia inžinierskych sietí podľa projektovej dokumentácie na parcely
KN C s parc. č. 379/1, a parc. KN C s parc. č. 380, nachádzajúce sa v katastrálnom
území Ďanová a s tým súvisiace terénne úpravy, úpravy pôdy a jej porastu,
práva vstupu osôb a vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými
prostriedkami na zaťažené pozemky v celom rozsahu za účelom uloženia
prevádzkovania, užívania, údržby, výmeny, zmien a opráv inžinierskych sietí.“
2.

Podpisom tohto Dodatku č. 2 sa mení a precizuje ustanovenie čl. VI ods. 1 Zmluvy, ktoré
bude po vykonanej zmene znieť nasledovne:
,,1. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť táto Zmluva nadobúda dňom jej podpisu
oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej
stránke obce Ďanová.“

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné zmluvné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení
pre každú zmluvnú stranu a dve vyhotovenia sú určené pre Okresný úrad Martin, katastrálny
odbor.
3. Znenie tohto dodatku v celom rozsahu nahrádza znenie dodatku č. 1 zo dňa 25.09.2017
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že text tohto Dodatku č. 2 si pred jeho podpísaním prečítali,
porozumeli jeho obsahu, že obsah tohto Dodatku č. 2 predstavuje ich skutočnú, vážnu
a slobodnú vôľu a na znak súhlasu tento Dodatok č. 2 vlastnoručne podpísali.
V obci Ďanová, dňa 21.11.2017
Za povinného:

Za oprávneného:

_______________________________

_____________________

Obec Ďanová

BD STAVING s.r.o.

zastúpená Ing. Miroslav Ďanovský,
starosta obce

v mene spoločnosti koná
JUDr. Tomáš Suchý, konateľ

