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Dodatok č. 1  

 

ku Zmluve o zriadení vecného bremena  

č. 11-I-608-VB-R/2022  
 

uzavretej dňa 30.05.2022  medzi zmluvnými stranami: 

 

Povinný z vecného bremena : 

Obchodné meno: Pozemné stavby Poprad, a.s.  

Sídlo: Levočská 866, 058 80 Poprad 

Zastúpený: Martin Lang, člen predstavenstva 

IČO: 31 704 972 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

IČO: 31 704 972 

DIČ: 2020514606 

IČ DPH: SK2020514606 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, vložka č.: 204/P. 

 (ďalej len „povinný z vecného bremena“ v príslušnom tvare) 

 

a 

 

Oprávnený z vecného bremena : 

Slovenská republika, konajúca prostredníctvom správcu 

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo:   Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Zastúpený:  Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ 

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: 

Ing. Jozef Veselka, námestník generálneho riaditeľa  

pre rozvoj a informatiku 

Bankové spojenie:  

IBAN:    

SWIFT/BIC:   

IČO:   31 364 501 

IČ DPH:  SK 2020480121 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  

(ďalej len „investor“ v príslušnom tvare) 

 

I. 

 

1. V pôvodnom znení Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 11-I-608-VB-R/2022 sa týmto 

dodatkom mení identifikačný údaj IČO povinného z vecného bremena nasledovne: 

 

Nesprávny údaj: 

IČO: 31 7004 972 

Správny údaj: 

IČO: 31 704 972 

  

III. 

 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu 

obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle 

príslušných právnych predpisov. 

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o zriadení vecného bremena č.11-I-608-VB-R/2022 zostávajú 

nezmenené.   
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3. Tento dodatok bol uzavretý podľa skutočnej vôle zmluvných strán, nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, bol nimi prečítaný, schválený a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaný. 

4. Dodatok č. 1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena č. 11-I-608-VB-R/2022 je vyhotovený v 

piatich (5) exemplároch, z ktorých jeden (1) je určený pre povinného, dva (2) pre oprávneného z vecného 

bremena a dva (2) pre potreby konania o vklade vecného bremena. 

 

 

V Bratislave dňa 20.09.2022    V Poprade dňa 30.08.2022 

 

Oprávnený z vecného bremena   Povinný z vecného bremena  

v zastúpení: 

 

 

 

 

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

Ing. Jozef Veselka     Martin Lang 

námestník generálneho riaditeľa    člen predstavenstva 

pre rozvoj a informatiku 

 


