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Dodatok č. 1 
k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 332/2019 

 

 

Povinný  z vecného bremena: 

Priezvisko, meno:   

Rodné priezvisko:  

Rodné číslo:            

Dátum narodenia:   

trvale bytom:           

Číslo účtu v tvare IBAN:           

( ďalej  len  „povinný“ ) 

a  

Oprávnený z vecného bremena: 

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Sídlo:   Nová 133, Považská Bystrica, PSČ: 017 46 

zastúpená:  Ing. Jaroslav Lagiň, člen predstavenstva 

Ing. Marta Kazimírová, člen predstavenstva                                                          

Právna forma:  Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, 

vložka č.10421/R. 

IČO:   36 672 076 

IČ DPH:  SK 2022237547 

bankové spojenie:  

číslo účtu:                                            v tvare IBAN:  

 ( ďalej len „oprávnený“ ) 

 

 

uzatvárajú v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka tento  
 

Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o zriadení vecného bremena  č. 332/2019   
 

 

Čl. I 

Všeobecné ustanovenia dodatku 

 

1. Povinný a oprávnený uzatvorili Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 332/2019 (ďalej 

len „Zmluva“), na základe ktorej sa povinný s oprávneným dohodli na zriadení vecného bremeno 

v prospech oprávneného na pozemku s par. č. C KN .................., nachádzajúcom sa v Katastrálnom 

území Vislaje, Obci Visolaje, Okres Púchov, orná pôda, o výmere 2279 m2, zapísaného Okresným 

úradom Púchov odborom katastrálnym na liste vlastníctva číslo ............ pod B2, vo vlastníctve 

povinného v podiele 1/1 (ďalej len „pozemok parc. č. C KN ..............“).   

2. Povinný s oprávneným podali na Okresný úrad Púchov, Katastrálny odbor Návrh na vklad 

vecného bremena do katastra nehnuteľností zo dňa 27. 03. 2019 (ďalej len „Návrh“), ktorým 

požiadali Okresný úrad Púchov, Katastrálny odbor o zavkladovanie vyššie uvedenej Zmluvy č. 

332/2019. 

3. Okresný úrad Púchov, Katastrálny odbor prijal uvedený Návrh dňa 01. 04. 2019, pričom 

katastrálne konanie začaté na základe Návrhu zaevidoval pod č. V 693/2019. 

4. Dňa 21. 05. 2019 vydal Okresný úrad Púchov, Katastrálny odbor Rozhodnutie č. 

V 693/2019 – 1 (ďalej len „Rozhodnutie“), ktorým katastrálne konanie začaté na Návrh povinného 

a oprávneného podľa ustanovenia § 31a zákona č. 162/1995 Z. z. a podľa § 29 zákona č. 71/1967 

Zb. prerušil, a to z dôvodu, že obsah Zmluvy a obsah Návrhu definujúci rozsah ochranného pásma 

v okolí položeného kábla nekorešponduje vyhotovenému Geometrickému plánu č. 10/2019 
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vyhotovenému Ing. Františkom Skušekom dňa 05. 02. 2019, overenému Okresným úradom Púchov 

katastrálnym odborom dňa 07. 03. 2019 pod č. 76/19.  

5. Za účelom odstránenia nedostatkov Zmluvy a Návrhu konštatovaných v Rozhodnutí 

Okresného úradu Púchov, Katastrálneho odboru, pristúpili Povinný s Oprávneným k uzatvoreniu 

tohto Dodatku č. 1 k Zmluve č. 332/2019, s nasledovný znením:    
 

  

Čl. II 

Znenie dodatku  

 

1.  

V článku I. bode 2. Zmluvy sa vypúšťa posledná veta súvetia: „ktorého pásmo ochrany je v šírke 1 m 

od vonkajšieho pôdorysného okraja uloženého kábla na obidve strany“.  

Článok I. bod 2. Zmluvy teda výsledne znie:  

„Geometrickým plánom č. 10/2019, ktorý vyhotovil Ing. František Skušek, dňa 05. 02. 2019, ktorý 

bol úradne overený Okresným úradom Púchov katastrálnym odborom dňa 07. 03. 2019 pod číslom ............,  

bol na vyššie uvedenom pozemku zameraný kábel katódovej ochrany (ďalej len „stavba“).“. 

 

2. 

V článku II. bode 4. Zmluvy sa v prvom riadku vypúšťa slovo „vymedzenom“.  

Článok II. bod 4  Zmluvy teda výsledne znie:  

„Povinný sa zaväzuje, že v pásme ochrany nad káblom katódovej ochrany nebude: 

a) vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy (znižovať alebo 

zvyšovať  krytie kábla katódovej ochrany, vykonávať zemné práce), 

b) umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré 

obmedzujú prístup ku káblu katódovej ochrany  alebo ktoré by mohli ohroziť  jeho technický 

stav.“. 

  

3. 

V článku V. bode 4. Zmluvy sa vypúšťa nasledovná časť vety: „s pásmom ochrany v šírke 1 m od 

vonkajšieho pôdorysného okraja uloženého kábla na obidve strany“.  

Článok V. bod 4. Zmluvy teda výsledne znie:  

„Na základe tejto zmluvy zmluvné strany navrhujú, aby Okresný úrad Púchov katastrálny odbor 

uskutočnil nasledovný zápis:   

 v časti C listu vlastníctva č. ...........: 

„Vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí - kábla katódovej ochrany AYKY4x16 v 

rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 10/2019, ktorý vyhotovil Ing. František Skušek; v práve 

vstupu za účelom prevádzkovania kábla, jeho opravy a údržby k nehnuteľnosti: pozemok  C KN parc. č. 

.................. v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 

36 672 076“.“.   

 

4. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 332/2019 nie sú týmto Dodatkom dotknuté, teda zostávajú v platnosti 

vo svojej pôvodnej podobe.  

  

   

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vecno-právne účinky tohto Dodatku (v spojení so Zmluvou) nastávajú dňom povolenia vkladu (§ 

28 ods. 3 katastrálneho zákona). Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 

stranami, s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúcu do kategórie povinná osoba v zmysle ustanovenia § 2 

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

kedy Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej 

osoby alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov. 
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2. Považská vodárenská spoločnosť, a.s. - oprávnený z vecného bremena informuje dotknutú osobu - 

povinného z vecného bremena, že spracúva jeho osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie tohto 

dodatku. Oprávnený pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby postupuje podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a súvisiacimi predpismi a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle 

prevádzkovateľa www.povs.sk . Dotknutá osoba berie tieto informácie na vedomie. 

3. Strany Dodatku vyhlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená. 

4. Strany Dodatku vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu 

porozumeli, že tento je uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, 

ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho tento vlastnoručne podpisujú. 

5. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 332/2019.   

6. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri vyhotovenia s overeným podpisom 

povinného. 

7. Na práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom sa použijú príslušné 

ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 

a účinných v Slovenskej republike. 

 

 

 

Vo Visolajoch dňa ................ 2019                       V Považskej Bystrici dňa ......................  

 

 

 

Povinný z vecného bremena:                                                    Oprávnený z vecného bremena : 

                        

   

      

 

       

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

                                                             Ing. Jaroslav Lagiň  

                                     člen predstavenstva    

                                                           Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 

 

 

 

                                                 

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

                                                                                   Ing. Marta Kazimírová  

         člen predstavenstva 

                                                                                                  Považská vodárenská spoločnosť, a.s 

http://www.povs.sk/

