
Dodatok č. 1 

k  zmluve o zriadení vecného bremena č. BA/2019/330/9 zo dňa 13.12.2019 

(ďalej len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)  

uzatvorená podľa § 151n a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) medzi zmluvnými stranami: 

(ďalej len ako „Dodatok č. 1“) 

 

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 :                       SK 2020066213 

Bankové spojenie:        

IBAN:                    

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

na doručovanie písomností: 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

Odštepný závod Bratislava 

Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

Konajúci prostredníctvom:  Ing. Jozef Dúcz, riaditeľ odštepného závodu  

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,     

Oddiel: Po, vložka č. 1040/B 

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

a 
 

2/ Oprávnený z vecného bremena:  

Meno a priezvisko:   Dušan Zaťko  
Rodné priezvisko:     

Dátum narodenia:    

Rodné číslo:     

Štátna príslušnosť:    

Trvale bytom:    Jakubovo námestie 10, 811 09 Bratislava  

 

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

„zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 

 

Preambula 

Zmluvné strany v zmysle rozhodnutia č. V-13681/20 Okresného úradu Bratislava, 

katastrálneho odboru zo dňa 23.06.2020  uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva mení 

nasledovne: 
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Článok I. 

Predmet Dodatku č. 1 

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tohto Dodatku č. 1 je oprava rodného čísla 

uvedeného pri zmluvnej strane 2/ Oprávnený z vecného bremena nasledovne:  

 

1. V záhlaví Zmluvy uvedené znenie pri zmluvnej strane 2/Oprávnený z vecného bremena

  

Meno a priezvisko:   Dušan Zaťko  
Rodné priezvisko:     

Dátum narodenia:    

Rodné číslo:     

Štátna príslušnosť:    

Trvale bytom:    Jakubovo námestie 10, 811 09 Bratislava 

 

sa mení a nahrádza novým nasledovným znením: 

 

Meno a priezvisko:   Dušan Zaťko  
Rodné priezvisko:     

Dátum narodenia:    

Rodné číslo:     

Štátna príslušnosť:    

Trvale bytom:    Jakubovo námestie 10, 811 09 Bratislava  

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1 
 

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

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 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 v Centrálnom registri 

zmlúv. 

2. 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. 

3. Oprávnený z vecného bremena, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že povinný 

z vecného bremena, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe tejto zmluvy, 

vrátane súvisiacich dokumentov v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu v spojitosti 

s osobitnými zákonmi za účelom vedenia evidencie a správy majetkovoprávnych vzťahov 

prevádzkovateľa. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a 

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom 
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stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (Ministerstvo životného prostredia SR, 

okresný úrad, prípadne iné orgány podľa osobitných zákonov). Osobné údaje sa 

uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa 

osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, 

právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo 

na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie 

informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na webovom 

sídle prevádzkovateľa www.svp.sk. 

4. Ostatné ustanovenia zmluvy o zriadení vecného bremena č. BA/2019/330/9 zo dňa 

13.12.2019, ktoré nie sú týmto Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú nezmenené a v platnosti. 

5. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zriadení vecného bremena č. 

BA/2019/330/9 zo dňa 13.12.2019. 

6. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 

originálu,  jeden (1) rovnopis si ponechá oprávnený 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 Bratislava, katastrálny odbor. 

7. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy 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. Účinky doručenia nastanú aj vtedy ak adresát doručenie písomnosti odmietol, 

a to dňom odmietnutia. 

8. Zmluvné strany podpisom tohto Dodatku č. 1 vyhlasujú, že si znenie tohto Dodatku č. 1 

pred jeho podpísaním riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je 

pre nich dostatočne zrozumiteľný a určitý, že tento Dodatok č. 1 vyjadruje ich slobodnú 

vôľu, bol uzatvorený po vzájomnom prerokovaní podľa ich práva a slobodnej vôle, 

zrozumiteľne, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre 

ktorúkoľvek zmluvnú stranu. S jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho týmto 

vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa:            V Bratislave, dňa: 

 

 

V mene povinného z vecného bremena:  Oprávnený z vecného bremena: 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY  

PODNIK, štátny podnik 

 

 

 

 

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

                 Ing. Jozef Dúcz                Dušan Zaťko 
         riaditeľ odštepného závodu                                                rodený  

 


