
Dodatok č. 1 

k  zmluve o zriadení vecného bremena č. 1962/2019-PN zo dňa 12.12.2019 

  

 (ďalej len ako „dodatok č.1 “ v príslušnom gramatickom tvare)  

uzatvorený podľa § 663 a nasl.  zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

1/ Povinný z vecného bremena:  

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:                                        

Obchodné meno:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Sídlo:   Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

Právna forma:                štátny podnik 

IČO:    36 022 047 

DIČ:   2020066213 

IČ DPH:  SK2020066213 

Bankové spojenie:  

IBAN:    

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a súčasne adresa na doručovanie 

písomností: 

SLOVENSKÝ VODOHODPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  

Odštepný závod Piešťany 

Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany 

Konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka odštepného závodu  

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Po, vložka č. 10013/T  

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

 

a 

 

2/ / Oprávnení z vecného bremena: 

č.1 

Meno a priezvisko:     Mgr.  Jana Jakubčinová 

Rodený:   

Narodený :   

Rodné číslo :                

Štátna príslušnosť:        

Trvale bytom:             Pažiť 196/24, 951 35 Veľké Zálužie 

 

č.2 

Meno a priezvisko:      Michaela  Yaakobi 

Rodený:   

Narodený :   

Rodné číslo :                

Štátna príslušnosť:        

Trvale bytom:             Pod Kaštieľom 324/28, 951 35 Veľké Zálužie 

a manžel  

Meno a priezvisko:     Avishay Yaakobi 

Rodený:   

Narodený :   

Štátna príslušnosť:       

Trvale bytom:             Flat 13, Vivian Mansions, Vivian Avenue, London, Veľká Británia 

(ďalej  ako “oprávnení z vecného bremena“ a spolu s povinným z vecného bremena ďalej ako  „zmluvné 

strany“ v príslušnom gramatickom tvare). 
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Preambula 

         Zmluvné strany v zmysle článku VII. odsek 11  Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1962/2019-    

PN uzatvorenej medzi nimi dňa 12.12.2019 dohodli na znení tohto Dodatku č.1, ktorým sa Zmluva     

o zriadení  vecného bremena zo dňa 12.12.2019 (ďalej len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom     

tvare) mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 

Článok I. 

Predmet Dodatku č. 1 

 

1. Doterajšie znenie zmluvy v článku I. Úvodné ustanovenia v odseku 2. sa mení nasledovne: 

   Oprávnení z vecného bremena: 

  - č.1 je výlučným vlastníkom  pozemkovej  nehnuteľnosti -  pozemok parcela  registra KN C číslo   

2581/111 o výmere 552 m2,  druh pozemku záhrada, k.ú. Veľké Zálužie, obec Veľké Zálužie, okres 

Nitra,   spoluvlastnícky podiel 1/1, zapísanej na LV 5788, vedenom Okresným úradom Nitra, 

katastrálny odbor, 

- č.2 sú bezpodielovými spoluvlastníkmi  pozemkových  nehnuteľností: 

      -  pozemok parcela registra KN C číslo 2581/112 o výmere 703 m2,  druh pozemku záhrada,           

k.ú. Veľké Zálužie, obec Veľké Zálužie, okres Nitra, zapísanej na LV 5559, vedenom Okresným 

úradom Nitra, katastrálny odbor,  

       - pozemok parcela registra KN C číslo 2581/76 o výmere 780 m2,  druh pozemku záhrada, k.ú.          

Veľké Zálužie, obec Veľké Zálužie, okres Nitra, zapísanej na LV 5394, vedenom Okresným 

úradom Nitra, katastrálny odbor 

           (ďalej ako „oprávnené nehnuteľnosti“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy č. 1962/2019-PN zo dňa  12.12.2019 zostávajú bezo zmien 

a v platnosti. 

2. Tento Dodatok č. 1  je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 

originálu, tri (3) rovnopisy si ponechajú oprávnení z vecného bremena, jeden (1) rovnopis si 

ponechá povinný z vecného bremena a dva (2) rovnopisy sú určené pre potreby katastrálneho 

konania na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor. 

3. Návrh na zápis tohto Dodatku č. 1 do katastra nehnuteľností na Okresný úrad Nitra, katastrálny 

odbor podá v lehote do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 

Dodatku č. 1 oprávnený z vecného bremena, na čo ho týmto povinný splnomocňuje a oprávnený 

z vecného bremena  toto splnomocnenie prijíma. 

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho 

zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 1 podlieha zverejneniu podľa zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením vyjadrujú súhlas. 

6. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tohto Dodatku č. 1  a 

považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako 

nedoručiteľné a adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti, v 

takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej odoslania. 
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Účinky doručenia nastanú aj vtedy ak adresát doručenie písomnosti odmietol, a to dňom 

odmietnutia. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená 

v tomto Dodatku č. 1 je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch zmluvných strán sú 

dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom tohto Dodatku č. 1 

ho obidve zmluvné strany podpisujú. 

 

 

V Piešťanoch, dňa:                                                           Vo Veľkom Záluží,  dňa:  

 

Povinný z vecného bremena:        Oprávnení z vecného bremena:  

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY                          

PODNIK, štátny podnik   

 

 

 

 

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

   Ing. Jozefína Slezáková                                                          Mgr. Jana Jakubčinová 

riaditeľka odštepného závodu                                                      rodená  

 

 

 

 

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

                                                                                                       Michaela Yaakobi 

                                                                                                      rodená  

    

 

 

 

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

                                                                                                          Avishay Yaakobi 

                                                                                                           rodený  

                                                      


