
DODATOK č.l k Zmluve o zriadení vecného bremena
uzavretá podl'a ust. § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka

Povinný z vecného bremena:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DPH:

medzi týmito zmluvnými stranami
••

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74, Nitrianske Hrnčiarovce 951 Ol
PhDr. Katarína Nagyová
00611182
2021103194

(ďalej len "povinný" v príslušnom tvare)

a

Investor:

Obchodné meno:
Sídlo:
Bankové spojenie:
IBAN:

Ing. Karol Rumanovský
Kamenná 1113/87, Nitra 949 Ol
UniCredit Bank, a.s.
SK 50 11110000006762121025

(ďalej len "ínvestor" v príslušnom tvare)

a

oprávnený z vecného bremena

Obchodné meno:
Sídlo:

Splnomocnený zástupca:
ICO:
IčDPH:
mč:
Bankové spojenie (SKK):
Číslo účtu:
SWIFT (BIC)
IBAN:
Zápis v registri:

SPP - distribúcia, a.s,
Mlynské nivy 44/b, 825 II Bratislava

Ing. Marek Paál, na základe plnej moci
35910739
SK7020000372
2021931109
VÚB, a.s., Bratislava
1119353/0200
SUBASKBX
SK74 0200 0000 0000 0111 9353

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súd Bratislava l,
oddiel Sa, vložka Č. 3481/B

Týmto dodatkom sa vypúšťa celé znenie pôvodného čl. I zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

Článok l.
Predmet zmluvy

l.Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom pozemku v podiele 1/1:

- parc.KN-C č.: 289/28, o výmere 1009 m2
, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

zapísanej v jeho prospech na LV Č. 2254 vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor pre katastrálne
územie Nitrianske Hrnčiarovce. ••

2. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena. Vecné
bremeno spočíva v povinnosti vlastníka pozemku špecifikovaného v bode l. tohto článku zmluvy:



- strpieť na tomto pozemku uloženie inžinierskych sietí ( plynárenských zariadení), ich prevádzku
a údržbu a

- strpieť vjazd, prechod a prejazd vozidiel oprávneného z vecného bremena.

3. Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku strpieť uloženie plynárenských zariadení sa
vzťahuje na celú predmetnú nehnuteľnosť.

4. Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť prechod a prejazd vozidiel oprávneného z vecného bremena
sa vzťahuje na celú predmetnú nehnuteľnosť.

5. Vecné bremeno je spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti a spolu s ním prechádza na nadobúdateľa t.j.
povinným z vecného bremena je vlastník alebo spoluvlastník vyššie uvedenej nehnuteľnosti.

6. Oprávneným z vecného bremena je Spp - distribúcia, a.s., ktorý vecné bremeno prijíma. Povinný z vecného
bremena sa zaväzuje trpieť výkon jeho práva zodpovedajúceho vecnému bremenu t.j. strpieť na tomto pozemku
uloženie inžinierskych sietí (plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu a strpieť prechod a prejazd
vozidiel oprávneného z vecného bremena. Ide o vecné bremeno in personam.

7. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Ostatné ustanovenia zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 17. apríla 2019 ostávajú bez zmeny.

"


