Dodatok č. 1
k Zmluve o z iadení vecného bremena uzatvorenej dňa 20.10.2014
fd'afej len „Dodatok a „Zmluva" ), uzavretý medzi:

1. Povinným z vecného bremena:
Mesto Prievidza
Sídlo: Námestie slobody č. 14, Prievidza
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
IČO: 00318442
DIČ: 2021162814
(ďalej aj len „Povinný z vecného bremena")
a
2.

Oprávneným z vecného bremena:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
V mene ktorej konajú: Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva
a Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a. s.
Registrácia: v obeh. registri Okresného súdu B. Bystrica, Odd. Sa., vl. č. 705/S
IČO: 36 056 006
(ďalej aj len „Oprávnený z vecného bremena")

za nasledovných dohodnutých podmienok:

Medzi Oprávneným z vecného bremena a Povinným z vecného bremena bola dňa 20.10.2014 uza
tvorená Zmluva o zriadení vecného bremena k časti pozemkom CKN pare. číslo 6652/1 a CKN pare.
číslo 6652/35 v kat. území Prievidza obce Prievidza vedených na LV číslo 1 ako výlučné vlastníctvo
Povinného z vecného bremena (ďalej len „Zmluva").
Vzhľadom na to, že v Zmluve je u pozemku CKN pare. číslo 6652/1 uvedená výmera 67 948 m , ktorá
už nezodpovedá aktuálnym údajom katastra nehnuteľnosti t.j. 67 288 m , dohodli sa zmluvné strany
na uzatvorení toho Dodatku k Zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 20.10.2014, kto
rým sa uvádzajú údaje týkajúce sa výmery pozemku CKN pare. číslo 6652/1 uvedené v Zmluve do
súladu s aktuálnymi údajmi katastra nehnuteľnosti.
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Na tomto základe sa zmluvné strany dohodli
ho bremena uzatvorenej dňa 20.10.2014:

na nasledovnej zmene Zmluvy o zriadení vecné

Článok I. - Predmet zmluvy: bod 1 sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
bod 1: Povinný z vecného bremena je vlastníkom pozemkov v kat. území Prievidza obce Prievidza,
vedených na LV číslo 1 ako parcela registra CKN číslo 6652/1, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 67 288 m a ako parcela registra CKN číslo 6652/35, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m , všetko 1/1 -ine.
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V ostatných ustanoveniach týmto Dodatok nedotknutých zostáva Zmluva o zriadení vecného bremena
zo dňa 20.10.2014 nezmenená v platnosti.
Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 20.10.2014.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujú
cim po dni jeho zverejnenia na adrese webového sídla Oprávneného z vecného bremena.
Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch s určením 2 vyhotovenia pre Povinného z vecného bremena,
2 vyhotovenia pre Oprávneného z vecného bremena a 2 vyhotovenia pre účely vkladu do katastra
nehnuteľnosti.
V Prievidzi, dňa 1 9 DEC. 2011

V Banskej Bystrici, dňa

Za Povinného z vecného bremena:

Za Oprávneného z vecného bremena:

Mesto Prievidza

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

primátorka mesta

Ing. Vladimír Svrbický
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.
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