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Dodatok č. 1

k Nájomnej zmluve zo dňa 19.06.2017,

číslo prenajímateľa: 1158/2017-PN, číslo nájomcu: 2017/0459

(ďalej len ako „Dodatok č. 1“ V príslušnom gramatickom tvare)

uzatvorený podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

(ďalej len ako „Občiansky zákonník“ V príslušnom gramatíckom tvare)

medzi zmluvnými stranami:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca

1/ Obchodné meno: SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Právna forma: štátny podnik

IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
zapísaný V Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Pš, Vložka č. 713/S

konajúci prostredníctvom: Ing. Róbert Hok, generálny riaditeľ

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK72 0200 0000 0029 6006 0157

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a adresa na doručovanie

písomností:

SLOVENSKY VODOHODPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany

Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany

(ďalej len „ prenajímateľ“ a SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ďalej

samostatne ako „SVP, š.p.“)

a

2/ Názov: Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Právna forma: samosprávny kraj
v

Zriadený podľa zákona o. 302/2001 Z.z. zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon

o samosprávnych kraj och) V znení neskorších predpisov

zastúpený: Ing. Jaroslav Baška — predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IČ DPH: SK2021613275
Bankové spoj enie: Štátna pokladnica

IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len „ nájomca“ V príslušnom gramatickom tvare)

(ďalej prenajímateľ spolu s nájomcom aj ako „zmluvné strany“ V príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

Zmluvné strany vzmysle Článku VIII. odsek 2. Nájomnej zmluvy zo dňa 19.06.2017, číslo zmluvy

prenajímateľa 1158/2017-PN, číslo zmluvy nájomcu 2017/0459 (ďalej len „,zmluva“ Vpríslušnom
gramatickom tvare) uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa zmluva mení a doplňa nasledovne:



Článok I.
Predmet Dodatku č. 1

1. Doteraišie znenie zmluVV sa v Clánku I. odsek 1. meni nasledovne:

1. SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva V zmysle zákona č.

111/1990 Zb. 0 štátnom podniku V znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) V znení

neskorších predpisov, správu majetku štátu — nasledovných pozemkov registra KN C a KN E

a vodných stavieb, ktorých výlučným Vlastníkom je Slovenská republika:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrálne Druh pozemku číslo LV parcela Výmera v mz Vodná stavba na pozemku

územie CKN

1 Orlové ostatné plochy 374 1254/3 37834 Casť ľavostrannej kanálovej

hrádze z odpadného kanála

. Z VE Pov. Bystn'ca

L Orlové ostatné plochy 374 1255/2 5698 Casť ľavostrannej kanálovej

hrádze z odpadného kanála

z VE POV. Bystrica

Považské zastavané plochy 374 833/91 756 Ľavostranná ochranná hrádza

Podhradie a nádvoria kanála

Považské zastavané plochy 374 833/36 3047 Ľavostranná ochranná hrádza

Podhradie a nádvoria kanála

Považské ostatné plochy 374 833/35 11207 Ľavostranná ochranná hrádza

Podhradie kanála

Sebešťanová zastavané plochy 47 615/1 1030 Ľavostranná ochranná hrádza

a nádvoria kanála

Šebešťanová zastavané plochy 47 615/2 7233 Ľavostranná ochranná hrádza

a nádvoria kanála

Sebešťanová ostatné plochy 47 614/1 19940 Ľavostranná ochranná hrádza

kanála

Podvažie zastavané plochy 43 622 4622 Ľavostranná ochranná hrádza

. a nádvoria kanála

ŠKO! Podvažie ostatné plochy 43 623 14637 Ľavostranná ochranná hrádza

kanála

Podvažie ostatné plochy 43 621/1 14927 Ľavostranná ochranná hrádza

kanála

Podvažie zastavané plochy 43 621/2 893 Ľavostranná ochranná hrádza

a nádvoria kanála

Plevník- zastavané plochy 1887 1710/91 56 Casť ľavostrannej kanálovej

Drienové a nádvoria hrádze

Plevník— zastavané plochy 1887 1714/2 21638 Casť ľavostrannej kanálovej

Drienové a nádvoria hrádze obslužná komunikácia

Plevník- trvalé trávne 1887 1716/2 779 ' Casť ľavostrannej kanálovej

Drienové porasty hrádze

Plevník - zastavané plochy 1887 1713/3 1368

Drienové a nádvoria Časť ľavostrannej kanálovej

hrádze        



 

 

 

        

Katastrálne Druh pozemku číslo LV parcela Výmera
územie EKN
Plevník- trvalé trávne 1887 150/5 474 Casť ľavostrannej kanálovej
Drienové porasty hrádze
Plevník- trvalé trávne 1887 150/7 1070 Časť ľavostrannej kanálovej
Drienové porasty hrádze
Považská ostatné plochy 7232 1254/2 265630 Casť ľavostrannej kanálovej
Bystrica hrádze
 

2. Doteraišie znenie zmluvv sa v Clánku IV. sa doplňa 0 odsek č. 4 v nasledovnom znení:

4. Nájomca sa zaväzuje pri svojej činnosti na predmete nájmu rešpektovať vecné bremeno zapísané na LV
č. 374: VECNÉ BREMENO na priznanie práva uloženia, vedenia a prevádzkovania inžinierskych sietí,
práva vstupu a Vjazdu s akýmikoľvek dopravnými prostriedkami aj motorovými a nemotorovými strojmi
alebo mechanizmami za účelom Výstavby, údržby, prevádzky, opravy, revízie, odstránenia
a rekonštrukcie inžinierskych sietí, práva vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu atlpem'
ochranného pásma na KN—C parc. č. 1255/2, 1254/3 vrozsahu vyznačenom V geometrickom pláne
č. 8/2008 Ing. Antona Kováča Vprospech: Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava,
IČO: 35 785 217, vzmysle § 66-68 zákona č. 351/2011 Z.z. oelektronjckých komunikáciách —
Z-281/2015 — 53/15.

Clánok II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy zo dňa 19.06.2017, číslo prenajímateľa 1158/2017—PN, číslo
nájomcu 2017/0459, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú bez zmien a v platnosti.

2. Zmluvné vzťahy neupravené V tomto Dodatku č. 1 sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka o tomto zmluvnom type a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.

3. Tento Dodatok č. 1 bol vyhotovený V siedmich (7) vyhotoveniach s platnosťou originálu, tri (3)
vyhotovenia pre prenajímateľa, tri (3) vyhotovenia pre nájomcu a jedno (1) vyhotovenie pre Okresný
úrad Považská Bystrica, katastrálny odbor pre potreby katastrálneho konania.

4. Tento Dodatok č. 1 je súčasťou Nájomnej zmluvy zo dňa 19.06.2017, číslo prenajímateľa 1158/2017-
PN, číslo nájomcu 2017/0459.

5. Tento DodatOk č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia V súlade s § 47a Občianskeho zákonníka a
ustanovenia § 5a zákona č. 21 1/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) vznení neskorších predpisov. Zmluvné strany
zabezpečia zverejnenie tohto Dodatku č. 1 V súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe kinformáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
V znem neskorsrch predpisov, a to prenajímateľ V Centrálnom registri zmlúv a nájomca na svojom
webovom sídle.

6, Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 1 podlieha zverej neniu podľa zákona č. 21 1/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informámí) v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením vyj adrujú súhlas.



7. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú V záhlaví tohto Dodatku č. 1 a považujú

sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a

adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písemností, V takomto prípade sa

písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia

nastanú aj vtedy ak adresát doručenie písomností odmietol, a to dňom odmietnutia.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú V plnom rozsahu Spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich Vôľa vyjadrená V tomto

Dodatku č. 1 je Vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch zmluvných strán sú dostatočne

zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom tohto Dodatku č. 1 ho obidve

zmluvné strany podpisujú.

V Banskej Štiavnici, dňa: V Trenčíne, dňa:

Prenajímateľ: Nájomca:

SLOVENSKý VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Trenčiansky samosprávny kraj

štátny podnik

Ing. Róbert Hok Ing. Jaroslav Baška

generálny riaditeľ predseda

Trenčianskeho samosprávneho kraja

 




