k zmluve

1.

O

Dodatok Č. 1
zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby, súhlas oprávneného ev. Č. 210070-0170000690-VB
(ďalej len ~Dodatok“)

ZMLU VNĚ STRANY

Obec Beladice
Sídlo: Gaštanová 167, 95175 Beladice
Zastúpená: PhDr. Mino Žáčik starosta
IČO:
00307769
DIČ DPH:
2021037843
IBAN: 5K55 0200 0000 0000 2392 9162
-

(ďalej len ako „povinný“)
a
Marcel Sládek rodr
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia.
Rodné Číslo
IBAN: 5‘

5 Beladice

(d‘alej len ako „žiadater)
uzatvorili zmluvu o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

—

oprávneného z vecného bremena, ktorým je:

Západoslovenská distribuČná, a.s.
Sídlo: Čulenova 6,81647 Bratislava
Zapisaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka Číslo: 3879/B
Zastúpená: Ing. Xénia Albertová —vedúca riadenia vlastníckych vztahov
na základe poverenia Č. 00363-URI-POIN zo díla 18.09.2020
Jaroslav Klimaj expert riadenia vlastníckych vzťahov
na základe poverenia Č. 00363-URI-POIN zo dňa 18.09.2020
IČO:
36361518
IČ DPH: 5K2022189048
IBAN: 5K59 1100 0000 0026 2610 6826
SWIFT: TATRSKBX
—

(dalej len ako „oprávnený°)
(povinný, žiadatel‘a oprávnený ďalej spoloČne aj ako „zmluvné strany“)
2.

PREDMET DODATKU:

1.

Povinný a žiadateľ uzatvonili dňa 06.04.2021 zmluvu o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby (ďalej
len „Zmluva°), a to v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je spoloČnosť Západoslovenská
distnibuČni, as., so sidlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísanh V Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Číslo: 3879/B, IČO: 36361518 (ďalej len „Opnávnený“). Oprávnený vyjadril súhlas
so Zmluvou dňa 23.04.2021 pod ev. Č. 210070-0170000690-VB.
Na základe rozhodnutia Okresného úradu Zlaté Moravce, katastrálny odbor, Č. V 1072/2021 15 zo díla
08.06.2021 sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy:

2.
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V Čt I so menta údaje povinného nasledovne:
Obec Beladice
Sídlo: Gaštanová 167, 95175 Beladice
Zastúpená: PhDr. Mário Žáčik starosta
IČO:
00307769
DIČ DPH:
2021037843
/BAN: 5K65 0200 0000 0000 2392 9162
-

Čl. 6, ods. 6.2 prvá veta Zmluvy so men! nasledovne:
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vecných bremien podfa tejto zmluvy (spolu s dokumentáciou a všetkými
prílohomi, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy) podá žiadatef, pričom povinný týmto výslovne splnomocňuje
žiadatera na podanie takéhoto návrhu na vklad, ako aj na prípadné dopíňante návrhu na vklad, oko aj na zastupovanie
v katastrálnom konaní o vklade vecných bremien na základe tejto zmluvy do katastra nehnutefnosti, vrátane
doruČovania, nabliadnutia do spisu a podávanio informácií.

3. ZÁVEREČNĚ USTANOVENIA
1.
2.

3.

4.

S.
6.

7.

8.

Na právne vztahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom sa aplikujú ustanovenia
Zmluvy v póvodnom znení.
Dodatok nadobuda platnost a účinnost dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami. Ak je však ktorákorvek zo
Zmluvných strán pov nná osoba podľa 5 2 Zákona Č. 211/2000 Z. Z. O slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a dop nen‘ niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“), tento Dodatok nadobúda
platnost dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnostdňom nasledujúcim Po dni jeho zverejnenia.
Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa 5 50 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnik v znení neskorších
predpisov sa na platnost tohto Dodatku vyžaduje súhlas Oprávneného. Na uvedený účel dňom platnosti tohto
Dodatku je dátum súhlasu Oprávneného & týmto Dodatkom uvedený v tomto Dodatku.
Zmluvné strany berú na vedomie, že povinný je povinná osoba podľa 5 2 Zákona o slobode informácií. Povinná
osoba podľa 5 2 Zákona o slobode informácií zverejní tento Dodatok najneskór do 15 kalendárnych dní odo dňa
jeho platnosti a doručí Zvyšným zmluvným stranám a Oprávnenému písomné potvrdenie o zverejneni tejto
zmluvy dos kalendárnych dní odo dňa jeho zverejnenia.
Pojmy definované v tomto Dodatku v jednotnom Čísle majú porovnateľný význam i pri použití v množnom čísle a
naopak.
Tento Dodatok je vyhotovený vS exemplároch rovnakej právnej sily, priČom každá Zmluvná strana a Oprávnený
obdržia Po nadobudnutí platnosti tohto Dodatku po jednom vyhotovení a dye vyhotovenia budú použité pre
účely povolenia vkladu vecných bremien do katastra nehnuterností.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnost nie je obmedzená, tento Dodatok uzatvorili na základe ich
slobodnej vóIe, tento Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, tento Dodatok
si preČítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.
Osobně údaje, ktoré sú súČastou tohto Dodatku, sú spracúvané v súlade s informáciami o ochrane o&obných
údajov, ktoré sú dostupné vždy v aktuálnom zneni na www.zsdis.sk/GDPR.

Povinný

Žiadater

V Beladiciach dňa

t..~,ř..C~V7TTN«

V Beladiciach dňa

meno
Obec Be adice

: Ma

*
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Súhlas tretej osoby (oprávneného) s týmto Dodatkom Č.t:
V Bratislave dňa

-

9 JOL 2021

podpis
meno : Ing. Xénia Albertová
funkda : vedúca riadenia vlastníckych vztahov
Západoslovenská distribučná, as.

podpis :‘
meno : Jarosla~, Klimaj
funkcia : expert riadenia vlastníckych vztahov
Západoslovenská distribuČná, a.s.
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