
DODATOKč.l
k zmluve o zriadení vecného bremena č. ZVB/17/2020 zo dňa 27. 08. 2020 (ďalej len "zmluva"),

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Povinný z vecného bremena:

Názov:

Sídlo:

Adresa pre doručovanie:

Štatutárny zástupca:

Právna forma:

Registrácia:

IČO:

DiČ: / IČ DPH:

Bankové spojenie:

RfmskokatoHcka cirkev, farnosť Liptovské Sliače
Liptovské Sliače, Námestie J. Kútnika-Šmálova Č. 626/2, SR

Námestie J. Kútnika-Šmálova 626/2, 034 84 Liptovské Sliače-Stredný Sliač, SR

ThLíc. Ing. Jaroslav Chovanec, farár

cirkevná organizácia

štátom registrovaná cirkev podľa zákona Č. 308/1991 Zb.;

organizačná jednota s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti

Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie

31920969

2022567525 / neplatiter DPH

Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Ružomberok

IBAN: SK73 0900 0000 000056711485

SWIFT/BIC: GIBASKBX

a

(ďalej len "povinný z vecného bremena")

Oprávnený z vecného bremena:

Názov:

Sídlo:

Adresa pre doručovanie:

Štatutárny orgán:

Štatutárny zástupca:

Právna forma:

Registrácia:

IČO:

DiČ: / IČ DPH:

Bankové spojenie:

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Ružomberok, Pri Váhu 6, SR

Pri Váhu 6, 03406 Ružomberok, SR

predstavenstvo

MUDr. Igor Čombor, PhD., predseda predstavenstva

Ing. Ján Bednárik, člen predstavenstva

akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10545/L

36672 271

2022239043 / SK2022239043

Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK60 5600 0000 008339280001

SWIFT/BIC: KOMASK2X

(ďalej len "oprávnený z vecného bremena")

(spoločne ďalej aj ako "účastníci zmluvy", alebo "zmluvné strany")

Predmetom Dodatku č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena Č. ZVB/17/2020 uzatvorenej dňa
27.08.2020 je dohoda zmluvných strán na zmenách vo vyššie uvedenej zmluve o zriadení vecného bremena
v súvislosti so zmenou výmery pozemku E KN parc. Č. 2288, ku ktorej došlo odčlenením pozemku C KN parc.
Č. 4251/6. Podľa geometrického plánu Č. 44388446-85-28/2013443 vecné bremeno prechádza aj cez
pozemok C KN parc. Č. 4251/6, ktorý je vo vlastníctve povinného z vecného bremena.

1. V čl. II. zmluvy sa doplňa:

I.

V bode 2.1.2. sa na konci doplňa
C-KN parcela číslo 4251/6 o výmere 210 m2, druh pozemku ostatná plocha;
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v bode 2.2.2.3. sa za slová "na pozemkoch E-KN parcela číslo 2288" vkladá čiarka a slová /lC-KN parcela

číslo 4251/6".

2. V čl. III zmluvy sa doplňa:

V bode 3.6.2 v časti (-Ťarchy listu vlastníctva č.2928 sa za slová .na pozemkoch E-KN parcela číslo 2288"
vkladá čiarka a slová "C-KN parcela číslo 4251/6".

II.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o zriadení vecného bremena Č. ZVB/17/2020 uzatvorenej dňa 27.08.2020 sa
nemenia a ostávajú vplatnosti.

Dodatok č.l je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy (s úradne osvedčenými

podpismi štatutárneho zástupcu povinného z vecného bremena) sú určené Okresnému úradu Ružomberok,

katastrálnemu odboru, dva (2) rovnopisy sú určené oprávnenému z vecného bremena a dva (2) pre

povinného z vecného bremena.

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

Zmluvné strany vyhlasujú, že pred podpisom si tento Dodatok č.l prečítali a jeho celému obsahu a vo všetkom

porozumeli, že tento Dodatok č.l uzavierajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne v súlade s platnými

právnymi predpismi, bez tiesne a nevýhodnosti zmluvných podmienok, že neplnili nič okrem toho čo je

v tomto Dodatku č.l výslovne uvedené, a preto na znak súhlasu s jeho obsahom tento podpisujú.

Dodatok č.l nadobúda právnu záväznosť dňom jeho podpísania všetkými jeho účastníkmi, pričom na strane

povinného z vecného bremena sa okrem podpísania Dodatku č.l vyžaduje ešte aj jeho schválenie

a podpísanie spišským biskupom.

V Liptovských Sliačoch dňa ?'(..''((i!!?{(J V Ružomberku dňa ť.1....fI !!!.JjJ
Za povinného z vecného bremena:
Rímskokatolícka cirkev, .
farnosť Liptovské Sliače
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nhLic. Ing. Jaroslav Chovanec, farár

Za oprávneného z vecného bremena:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.

VODÁRENSKA SPOLOČNOS
RUŽOMBEROK, lI.J

Pri Vá.hu li
93486 RUŽOMBEROK cf' /

1/

MUDr. Igor Čombor, PhD.

predseda predstavenstva

/" /

Ing. Ján Bednárik, člen predstavenstva

Za Rímskokatolícku cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie:

I I

Schvaľovacia doložka: ~~!!.~.f.~/!.7..
V Spišskom Podhradí, dňa /9. 11·Ul{2.-~-~-~
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