
DODATOK  KU ZMLUVE
o zriadení vecného bremena

                                  č. 41/maj/2017

Povinný z vecného bremena :
Mesto Stará Turá,
zastúpené : Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta
sídlo                            : SNP 1/2, 916 01  Stará Turá
bank. spojenie : VÚB Trenčín a.s., expozitúra Stará Turá
číslo účtu : IBAN SK 6702000000000020622202
IČO : 00 312 002

( ďalej len  povinný z vecného bremena )

a

Oprávnený z vecného bremena :
Ľubomír Roháček

a manž. 

( ďalej len oprávnený z vecného bremena )

uzatvárajú tento dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 03.10.2017 

V Čl. I. sa dopĺňa bod 3 nasledovne : 

3. Pozemok parc. č. 4092/39 bol geometrickým plánom č. 720-23/2017 rozdelený na 
pozemky : 
- pozemok parc. č. 4092/39 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1676 m2

- pozemok parc. č. 4092/80 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2

- pozemok parc. č. 4092/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 486 m2

- pozemok parc. č. 4092/ 81  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2

Čl. II. Bod 1. sa mení nasledovne : 

1. Povinný z vecného bremena zriaďuje na pozemku parc. č. 4092/17 vecné bremeno 
v prospech oprávneného z vecného bremena, ktoré spočíva v práve uloženia elektrickej 
prípojky v prospech vlastníka novovzniknutého pozemku parc. č. 4092/39 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1676 m2, ako aj jeho právnych nástupcov. Rozsah  vecného bremena  je   
vyznačený  v geometrickom pláne č. 720-120/2017. Ďalej sa zriaďuje vecné bremeno, ktoré  
pozostáva v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 4092/17 v prospech vlastníka 
novovzniknutého pozemku parc. č. 4092/79 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  486 m2

ako aj jeho prípadných právnych nástupcov. Toto vecné bremeno sa zriaďuje  v rozsahu celej 
zaťaženej nehnuteľnosti parc. č. 4092/17.



Čl. III. sa nemení.

Čl.  IV. sa dopĺňa nasledovne  : 

Oprávnený z vecného bremena splnomocňuje povinného z vecného bremena, aby ho 
zastupoval na Okresnom úrade, Katastrálny odbor Nové Mesto nad Váhom v prípade, ak 
bude v tomto dodatku potrebné opraviť prípadné chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé 
nesprávnosti.          
Tento dodatok   o zriadení vecného bremena  nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma 
zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia 
v súlade s § -om 47a  odst. 1 Občianskeho zákonníka. Dodatok nadobudne vecnoprávne 
účinky dňom vydania rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností na Okresnom 
úrade, Katastrálny odbor Nové Mesto nad Váhom.
Účastníci si dodatok  prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ho 
v piatich vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.
Dodatok ku zmluva bol zverejnený na webovej stránke mesta Stará Turá dňa : 

V Starej Turej, dňa V Starej Turej, dňa   

povinný z vecného bremena : oprávnený z vecného bremena  : 

.....................................................             ....................................................................
            Mesto Stará Turá      Ľubomír Roháček a manž. Darina
v zastúpení Ing. Anna Halinárová,   
            primátorka mesta




