
DODATOK č.l
k zmluve o zriadení vecného bremena Č. ZVB/42/2018 zo dňa 26.01.2018

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Povinní z vecného bremena:

1. Priezvisko, meno: Juráš Peter
Rodné priezvisko: Juráš
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
trvale bytom: Dolná Roveň 1304/22, 034 84 Liptovské Sliače - Stredný Sliač, SR
Číslo účtu mAN: -

(ďalej len "povinný č.I " )

2. Priezvisko, meno: Jurášová Helena
Rodné priezvisko: Fričová
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
trvale bytom: Dolná Roveň 1304/22, 034 84 Liptovské Sliače - Stredný Sliač, SR
Číslo účtu mAN: SK65 1111 00000013 05866002

(ďalej len "povinný č.Z" a spolu spovinným Č. J ďalej len .ipovinní")

a

Oprávnený z vecného bremena:

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Sídlo: Pri Váhu 6, Ružomberok, PSČ: 03406
zastúpená: dvoma členmi predstavenstva

MUDr. Igor Čombor, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Ján Bednárik, člen predstavenstva

Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sa, vložka č.10545/L.

IČO: 36 672 271
IČ DPH: SK 2022239043
bankové spojenie IBAN:SK 6056000000008339280001
( ďalej len "oprávnený" )

Predmetom Dodatku č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena Č. ZVB/42/2018
uzatvorenej dňa 26.01.2018 je dohoda zmluvných strán o vypustení zriadenia vecného bremena
na pozemku C KN parc. Č. 110/1, trvalé trávne porasty o výmere 216 m2 v súvislosti
s oddelením a prevodom časti tohto pozemku - nový pozemok C KN parc. č. 110/622, cez ktorý
je vyznačené predmetné vecné bremeno a to nasledovne:
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I.
1. V čl. I. zmluvy sa mení:

V bode 1 sa vypúšťa pozemok C KN parc. č. 110/1, druh pozemku - trvalé trávne porasty
o výmere 216 m2 zapísaný na liste vlastníctva číslo 1261.

V bode 2 sa vypúšťa znenie:

" ...kanalizačné potrubie DN300 so šachtou spolu v dÍžke 28,01 m, ktorého pásmo ochrany
v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja uloženého potrubia na obidve strany
predstavuje plochu vecného bremena spolu o výmere 92,43 mZ..."

a nahrádza sa znením:

" ...kanalizačné potrubie DN300 spolu v dÍžke 17,43 m, ktorého pásmo ochrany v šírke 1,5
m od vonkajšieho pôdorysného okraja uloženého potrubia na obidve strany predstavuje
plochu vecného bremena spolu o výmere 57,52 m2 ... "

2. V čl. III. zmluvy sa celé znenie bodu 1 vypúšťa a nahrádza znením:

Zmluvné strany sa dohodli, že vecné bremeno vymedzené v čl. I tejto zmluvy zriaďujú
odplatne za jednorazovú náhradu vo výške 345,12 € slovom: Tristoštyridsaťpäť eur
a dvanásť centov, čo predstavuje náhradu za plochu vecného bremena - 57,52 m2 pri výške
náhrady 6,00 €/1 m2•

3. V čl. N. zmluvy v bode 3 sa vypúšťa celé znenie zápisu v časti C listu vlastníctva č.l26l
a nahrádza sa znením:

"Vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sieti - kanalizačné potrubie
s pásmom ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve
strany, v práve vstupu za účelom vykonávania činností potrebných na zabezpečenie
prevádzky v súlade so zákonom Č. 44212002 o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách na pozemku C KN parcela číslo 3088/12 podľa geometrického plánu Č.
44388446-85-30/2013, v prospech Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s., (IČO: 36
672271), Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok."

II.
Ostatné ustanovenia Zmluvy o zriadení vecného bremena Č. ZVB/4212018 uzatvorenej dňa
26.01.2018 sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Dodatok č.l je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia s overenými
podpismi povinných z vecného bremena.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie
je obmedzená.

Strana 2 z 3



Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č.l pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu
porozumeli, že tento je uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne,
nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho tento vlastnoručne
podpisujú.

Dodatok č.l nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke vodárenskej
spoločnosti.
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