
číslo spisu: OE/1688/2019 Evidenčné číslo zmluvy / dodatku: ZP2019007/OE-A/D01

Dodatok č. 01 
k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 2019/03,

ktorá bola uzavretá podľa ustanovenia § 15 In a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany;

1. Povinný z vecného bremena:
názov: Mesto Žarnovica
sídlo: Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica, SR
štatutárny orgán: 
IČO:

Kamil Danko, primátor mesta
00 321 117

bankové spojenie: VÚB, a.s..
číslo účtu ! IBAN: SK72 0200 0000 0000 1482 4422
telefonický kontakt: 045 / 683 00 11 (ústredňa)
fax: 045/681 21 52
právna forma: samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov - právnická osoba

(ďalej v texte len „Povinný z vecného bremena") na strane jednej

2. Oprávnený z vecného bremena:
a

(ďalej v texte len „Oprávnený z vecného bremena“) na strane druhej

názov: Stredoslovenská distribučná, a.s.
sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, SR
IČO: 36 442 151
v zastúpení : Mgr. Ing. Marek Štrpka, generálny riaditeľ spoločnosti

Stredoslovenská distribučná, a.s. na základe Poverenia
Z-D-00097904-2018 zo dňa 28.11.2018

bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu / IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10514/L - právnická 
osoba

po vzájomnej dohode uzatvárajú
tento

Dodatok č. 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 2019/03
(ďalej len „Dodatok č. 01“ v príslušných slovných tvaroch):

Čl.I
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2019/03, ktorá bola uzavretá medzi Povinným 

z vecného bremena a Oprávneným z vecného bremena dňa 10.04.2019 sa mení 
nasledovne:
(1) V Článku I „Úvodné ustanovenia“ bod 1 znie: „Povinný z vecného bremena 

je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov, nachádzajúcich sa v meste Žarnovica, 
okres Žarnovica, kraj Banskobystrický, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností 
pre katastrálne územie Žamovická Huta, v liste vlastníctva č. 1513, v registri „E“ parciel 
evidovaných na mape určeného operátu ako:
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- parcela č. 101/1, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 1 576 m^,
- parcela č. 102/1, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 1 586 m^, 
ďalej v texte len „zaťažené nehnuteľnosti“ alebo „zaťažené pozemky“.“

(2) V Článku V „Záverečné ustanovenia“ bod 1 znie: „Táto Zmluva je uzavretá v súlade 
s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žarnovici č. 7/2019 MsZ zo dňa 20.02.2019. 
Výpis z citovaného uznesenia MsZ je neoddeliteľnou prílohou Zmluvy. Výmera E KN 
parcely č. 101/1 bola z výmery 1 585 m“ (t.j. z výmery uvedenej v uznesení MsZ) znížená 
na výmeru 1 576 m^, t.j. o výmeru 9 m^, ktorá zodpovedá novovytvorenej C KN parcele 
č. 128/8, zápisom geometrického plánu č. 51822326-5/2018, ktorý bol do katastra 
nehnuteľností - LV č. 1513 v k.ú. Žamovická Huta zapísaný pod číslom Z 1555/2018 - 
Pvz 11/2019. Rozsah vecného bremena vyznačeného v geometrickom pláne č. 36 639 231
- 109/18, ktorý je bližšie špecifikovaný v Článku 11 bod 1 Zmluvy tým nie je dotknutý.“

(3) Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

ČI. II

Tento Dodatok č. 01 je platný dňom podpísania obidvomi Zmluvnými stranami. 
Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov tento Dodatok č. 01 podlieha zverejneniu, 
ako povinne zverejňovaná zmluva a v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov účinnosť nadobudne 
najskôr dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Povinného z vecného 
bremena.

ČI. Ill

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 01 si prečítali, jeho obsahu porozumeli, 
uzatvárajú ho slobodne a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

ČI. IV

Tento Dodatok č. 01 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy 
sú určené pre Povinného z vecného bremena, dva rovnopisy pre Oprávneného z vecného 
bremena a dva rovnopisy sú určené pre potreby katastrálneho odboru Okresného úradu 
Žarnovica.

Povinný z vecného bremena:
v 7 2 8. 05. 2019
v Žarnovici, dna:.................................

Oprávnený z vecného bremena:

V dňa:...........2019

Síredosiovenciká íOucľií? 
akciová spoiočnost 

2ilins
.1 A-

Kamil Danko, 
primátor mesta

............................ N,"\:..... 
Mgr. Ing. Marek Štf{^, 

generálny riaditeľ 2^
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