Dodatok č. 1
k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
č. 24 88 08 90 17 00
uzatvorený v zmysle § 141ods. 1 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
( ďalej len „dodatok“) medzi nasledujúcimi stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
Zastúpené:
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):
SK 89 7500 0000 0000 2582 6343
BIC-SWIFT
CEKOSKBX
IČO:
00 603 481
(ďalej aj ako “Hlavné mesto”)
a
Johann Krenn, rod. XXXX
nar.:
XXXX
rod. č.: XXXX
bytom: Am Hausberg 13, 866 84 Holzheim, Nemecko
zastúpený na základe plnej moci zo dňa 15.2.2018 bratom Róbertom Krennom
(ďalej aj ako “Johann Krenn”)
a
Alojz Krenn, rod. XXXX
nar.:
XXXX
rod. č.: XXXX
bytom: Kovácsova 375, 851 10 Bratislava
(ďalej aj ako “Alojz Krenn”)

Preambula
Dňa 30.11.2017 bola uzatvorená Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového
spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00 medzi hlavným mestom SR
Bratislava, Alojzom Krennom a Johannom Krennom, zastúpeným na základe plnej moci
bratom Róbertom Krennom. Zmluvné strany sa dohodli na vypracovaní tohto dodatku
a na jeho nasledovnom znení.
Článok 1
1. Článok 1 Predmet dohody ods. 2 sa mení a znie nasledovne:
2. Geometrickým plánom č. 30142/2017, vyhotoveným spoločnosťou IGK, s.r.o.,
autorizačne overeným Ing. Jurajom Uhliarikom, dňa 26.07.2017, úradne overenom dňa
10.08.2017 pod číslom 1813/2017 (ďalej aj ako „Geometrický plán“) vznikli z pozemkov
uvedených v ods. 1 tohto článku nasledovné pozemky:

Katastrálne
územie

Reg.

Rusovce

C- KN

Rusovce

C- KN

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera

1115/167
(pôvodne
3444/1)
1115/169
(pôvodne
3534/2)

zastavané plochy a
nádvoria

352

m2

zastavané plochy a
nádvoria

77

m2

Spolu: 429

m2

2. Článok 1 Predmet dohody ods. 3 písm. a) a b) sa mení a znie nasledovne:
3. Účastníci tejto dohody sa dohodli na zrušení a vyporiadaní podielového
spoluvlastníctva k pozemkom uvedeným v ods. 1 tohto článku tejto dohody rozdelením
nasledovne:
a) Hlavné mesto sa stane výlučným vlastníkom nasledovného pozemku, ktorý vznikol
oddelením od pozemku registra „E“ KN parc. č. 3534/2 v k. ú. Rusovce uvedeného
v ods. 1 tohto článku tejto dohody na základe Geometrického plánu:
Katastrálne
územie
Rusovce

Reg.
C- KN

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera

zastavané plochy a
77
nádvoria
Spolu: 77

1115/169

m2
m2

b) Alojz Krenn a Johann Krenn sa stanú podielovými spoluvlastníkmi nasledovného
pozemku, ktorý vznikol oddelením od pozemku registra „E“ KN parc. č. 3444/1
v k. ú. Rusovce uvedeného v ods. 1 tohto článku tejto dohody na základe
Geometrického plánu a to v podiele 2/3 pre Alojza Krenna a v podiele 1/3 pre Johanna
Krenna:
Katastrálne
územie
Rusovce

Reg.
C- KN

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera

zastavané plochy a
352
nádvoria
Spolu: 352

1115/167

m2
m2

Článok 2
1. Ostatné ustanovenia Dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00 zo dňa 30.11.2017 zostávajú bezo zmien.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je plná moc zo dňa 15.2.2018.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok je povinne zverejňovaným podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky
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zákonník) dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta
SR Bratislavy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tohto dodatku v celom rozsahu,
neuzatvárajú ho v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená.
6. Na znak súhlasu potvrdzujú tento dodatok svojimi podpismi.
7. Tento dodatok sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch s platnosťou originálu s úradne
osvedčenými podpismi zmluvných strán, z ktorých 2 vyhotovenia zašle Hlavné mesto
Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor za účelom povolenia vkladu vlastníckeho
práva v prospech zmluvných strán, jeden rovnopis tohto dodatku odovzdá Hlavné mesto
Alojzovi Krennovi a jeden rovnopis tohto dodatku odovzdá Hlavné mesto Johannovi
Krennovi Štyri vyhotovenia tohto dodatku ostávajú Hlavnému mestu.
V Bratislave dňa: 24.04.2018

V Bratislave dňa: 27.04.2018
Hlavné mesto SR Bratislava

v. r.
...................................................
Alojz Krenn

v. r.
.............................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

v. z.
...................................................
Johann Krenn
zastúpený bratom
Róbertom Krennom
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