
Dodatok č. 1 

k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
uzavretej podľa §151na§50a a nasl. Občianskeho zákonníka medzi 

budúcim povinným 
z vecného bremena: Mesto Prievidza 

podateľňa: Mestský úrad, Nám. slobody č. 14, Prievidza 
štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO 318 442 

budúcim oprávneným 
z vecného bremena: Ladislav Obert, rod. Obert, 

Emília Obertová, rod. Urb< 
spoločný trvalý pobyt Prievidza, Bednára, 714/2 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, uzavretá dňa 
22.5.2013 sa mení takto: 

ČI. I Vlastníctvo sa v bode 1. dopĺňa a jeho znenie je takéto: 

1. Mesto Prievidza ako budúci povinný z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľností - pozemkov 
v k.ú. Prievidza, zapísaných na L V 1 ako parc.č. 7056/115 orná pôda s výmerou 665 m aparc.č. 
7066/1 orná pôda s výmerou 8502 m 2 . 

Cl. II Obsah vecného bremena sa doplna a jeho znenie je takéto: 

Zmluvné strany sa dohodli, že zriadia vecné bremeno s povinnosťou mesta Prievidza ako budúceho 
povinného z vecného bremena a vlastníka pozemkov parc.č. 7056/115 aparc.č. 7066/1 strpieť na 
časti týchto pozemkov uloženie inžinierskych sietí - elektrickej prípojky a strpieť vstup na tieto 
pozemky v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania a vykonávania údržby a opráv 
inžinierskych sietí v prospech vlastníkov pozemku parc.č. 7056/131 a to v rozsahu podľa 
zamerania geometrickým plánom. 

ČI. III Lehota na uzavretie zmluvy a geometrický plán sa v bode 2. dopĺňa a jeho znenie je 
takéto: 

2. Budúci oprávnený z vecného bremena berie na vedomie, že geometrický plán musí byť vyhotovený 
tak, aby z neho bolo bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, akú výmeru z mestského pozemku 
parc.č. 7056/115 aparc.č. 7066/1 inžinierske siete spolu s ochranným pásmom zaberú, pričom tieto 
časti pozemku budú na geometrickom pláne oddelené samostatným parcelným číslom alebo bude 
ich presná výmera na geometrickom pláne vyznačená iným zrozumiteľným spôsobom. 

ČI. VI Schválenie vecného bremena sa v bode 1. dopĺňa a jeho znenie je takéto: 

1. Zriadenie vecného bremena bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 
č. 147/13 dňa 30.4.2013 a uznesením č. 235/13 dňa 25.6.2013. 
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Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia. 

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. 

V Prievidzi dňa 16.8.2013 V Prievidzi dňa 16.8.2013 

budúci povinný z vecného/bremena ^bujlú 
mesto Prievidza 

štatutárny orgán JUDr. Katarína 
primátorka mesta 

áčková 

budúci oprávnený z vecného bremena 
Ladislav Obert 

Emília Obertová 


