
Dodatok č.1 

ku Zmluve o zriadení vecného bremena číslo 2017 /0284 zo dňa 22.05.2017 
( ďalej len Dodatok č. 1) 

uzatvorený medzi zmluvnými stranmm. 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
Sídlo. K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
zastúpený: Ing. Jaroslav Baška - predseda 
IČO: 36126624 

DIČ: 2021613275 
IČ pre DPH. 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

nie je platiteľom DPH 
Štátna pokladnica 
SK.51 8180 0000 0070 0050 4489 

( ďalej v texte len „povinný z vecného bremena") 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Registrácia· 

Zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

Západoslovenská distribučná, a.s. 
Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
Obchodný 1eg1ster Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel· Sa, vložka číslo: 3879/B 
JUDr. Szabolcs Hodosy - vedúci úseku riadema investícií 
Ing. Xéma Albertová- vedúca riadenia vlastníckych vzťahov 
obidvaja konajúci na základe plnej moci 
36361518 
2022189048 
SK.2022189048 

Bankové spoJeme. Tatra banka, a s 
IBAN: SK.59 1100 0000 0026 2610 6826 
( ďalej v texte len „oprávnený z vecného bremena") 
( ďalej v texte spoločne len „zmluvné strany") 
za týchto podmienok: 

1.1. 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

Zmluvné strany uzatvonli dňa 22 05 2017 Zmluvu o znadení vecného bremena číslo 2017 /0284 ( ďalej 
len „zmluva"), predmetom ktorej Je znadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného 
bremena k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve povinného z vecného bremena. 

1.2. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvorením tohto Dodatku č. 1 mení a dopÍňa v rozsahu, ako 
je uvedený v článku 2 tohto Dodatku č. 1. 

2.1. 

Článok 2 
Predmet dodatku 

V článku 2 zmluvy sa mení bod 2.1 tak, že sa nahrádza nasledovným znením: 
„2 1 P 'h b 'l v ' 1 'k I d ' h h ľ ovmn v z vecne o remena Je vy ucn ym v astm om nas e ovnvc ne nute nostl - pozem rnv 

Parcelné Register LVč. Výmera Druh pozemku Katastrálne Obec Okres 
číslo KN v m2 územie 

172/2 C 2685 2094 
Zastavaná plocha 

Stará Turá Stará Turá Nové Mesto 
a nádvone nad Váhom 



172/3 C 2685 7043 Zastavaná plocha
a nádvorie Stará Turá Stará Turá Nové Mesto

Nad Váhom 

(ďalej len „zaťažené pozemky")."

2.2. 
„V článku 9. zmluvy sa bod 9.6 správne označuje ako bod „9 5" a bod 9.7 sa správne označuje ako bod 
,,9 .6." 

3.1. 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené v platnosti. 

3.2. 
Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

3.3. 
Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou listinou podľa § Sa ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobudne účinnosť podľa § 47a

' ods 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim 
po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinného z vecného bremena. 

3.4. 
Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni, a ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeh mu a nemajú proti jeho forme a obsahu 
žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

3.5. 
Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých po jeho podpísaní oboma 
zmluvnými stranami má každý platnosť originálu Päť (5) rovnopisov je určených pre povinného 
z vecného bremena (z toho dva rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, 
katastrálny odbor), jeden (1) pre oprávneného z vecného bremena. 

V Trenčíne, dňa 
11 q::p 'lľ'7 ' ,)� • .!.\Í: 

Povmný z vecného bremena· 
Trenčiansky samosprávny krllj 
so sídlom v Trenčíne •ľ' "; 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

2 

V Bratislave, dňa 1/ 

Oprávnený z vecného bremena. 
Západoslovenská distribučná, a.s. 

,

Mária Martmusová 
technik majetka-právneho vysporiadania 
poverená v zmysle Poverenia zo dňa 24.4 2014 


