
Dodatok č. 2

ku Zmluve o zriadení vecného bremena

č. 25/MAJ/HLZ/2022

Povinný z vecného bremena:

Mesto Stará Turá,

zastúpené : PharmDr. Leopold Barszcz, primátor 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:

Michal Sládek, 

Občan SR

( ďalej len oprávnený z vecného bremena )

uzatvárajú tento Dodatok č. 2 ku Zmluve o zriadení vecného bremena č. 25//MAJ/HLZ/2022 

nasledovne: 

1. V čl. II Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 25/MAJ/HLZ/2022 sa týmto dodatkom 

mení prvý odsek nasledovne:

Povinný z vecného bremena zriaďuje na pozemku opísanom v čl. I. bod 1. vecné bremeno

v prospech oprávneného z vecného bremena, ktoré spočíva v práve uloženia kanalizačnej

prípojky v prospech - Michal Sládek, rod. XXXX, nar. XXXX, rod. číslo XXXX, SNP 

263/25, Stará Turá. 

2. Ostatné články Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 25/MAJ/HLZ/2022 zostávajú 

nezmenené.



Dodatok č. 2 ku Zmluve o zriadení vecného bremena č. 25/MAJ/HLZ/2022 nadobúda 

platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne v deň 

nasledujúci po jeho zverejnení v súlade s § -om 47a  odst. 1 Občianskeho zákonníka. Dodatok 

č. 2 nadobudne vecnoprávne účinky dňom vydania rozhodnutia o povolení vkladu do katastra 

nehnuteľností na Okresnom úrade, Katastrálny odbor Nové Mesto nad Váhom.

Účastníci si Dodatok č. 2 ku Zmluve o zriadení vecného bremena č. 25/MAJ/HLZ/2022 

prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ho v piatich vyhotoveniach 

vlastnoručne podpísali.

V Starej Turej, dňa 20.10.2022

povinný z vecného bremena : oprávnený z vecného bremena:

.....................................................              ...................................................

           Mesto Stará Turá Michal Sládek

v zastúpení PharmDr. Leopold Barszcz,

         primátor mesta

Dodatok č.2 ku Zmluve o zriadení vecného bremena č. 25/MAJ/HLZ/2022 bol zverejnený na 

webovom sídle  mesta Stará Turá dňa: 20.10.2022




