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Dodatok č. 1
k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Ev. č. povinného: 286506431900/0099
Ev. č. oprávneného: 191520-L13.0119.19.0005-ZBZ_VB
uzatvorenej podľa ustanovenia § 50a a nasl. a § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok“) medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
Zastúpené:
Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora hlavného mesta SR
Bratislavy
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
00603481
(ďalej len „budúci povinný z vecného bremena“ v príslušnom tvare)
a
Západoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo:
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zapísaná v:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
3879/B
Zastúpená:
Ing. Miloš Karas – poverený zastupovaním vedúceho úseku riadenia
investícií na základe poverenia č. 00362-URI-POIN zo dňa 18.09.2020
Ing. Xénia Albertová – vedúca riadenia vlastníckych vzťahov na základe
poverenia č. 00362-URI-POIN zo dňa 18.09.2020
IČO:
36361518
IČ DPH:
IBAN:
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3879/B
(ďalej len „budúci oprávnený z vecného bremena“ v príslušnom tvare)
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany/“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“ v príslušnom tvare)
Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.10.2019 Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
č. 286506431900/0099 (ďalej len „zmluva“ v príslušnom tvare), predmetom ktorej bolo určenie
podmienok za akých v budúcnosti uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena na
nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena o veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/1 v katastrálnom území Karlova Ves, v okrese Bratislava IV, v obci
Bratislava-mestská časť Karlova Ves:
pozemku reg. „C“ KN parcelné číslo 2985/2 – ostatné plochy o výmere 24748 m2,
zapísanom na liste vlastníctva č. 46 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym
odborom (ďalej ako „nehnuteľnosť“ v príslušnom tvare).

2.

Zmluva bola uzatvorená pre účely stavebného konania podľa príslušných ustanovení zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
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predpisov a zabezpečenie vecného bremena pre uloženie stavebného objektu SO 01 – NN káblové
vedenie pre stavbu „BA_Karlova Ves, Staré Grunty, NNK“ na nehnuteľnosti.
3. Dňa 03.12.2019 požiada1 budúci oprávnený z vecného bremena v súlade s článkom VI odsekom
1. zmluvy o uzatvorenie písomného dodatku k zmluve z dôvodu demontáže VRIS č. 1190-015 a č.
1190-016, prepojenia existujúceho zemného a vzdušného NN vedenia do novej SR v rámci
stavebného objektu SO 01 – NN káblové vedenie pre stavbu „BA_Karlova Ves, Staré Grunty,
NNK“ na pozemku reg. „C“ KN parcelné číslo 2984/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
129 m2, vo výlučnom vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena o veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/1 v katastrálnom území Karlova Ves, v okrese Bratislava IV, v obci
Bratislava-mestská časť Karlova Ves, zapísanom na liste vlastníctva č. 46 vedenom Okresným
úradom Bratislava, katastrálnym odborom .
Článok II
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku k zmluve v nasledovnom znení:
1. Týmto dodatkom k zmluve sa mení v článku I zmluvy znenie odseku 1. a nahrádza sa
nasledovným znením:
„1. Budúci povinný z vecného bremena je vlastníkom nehnuteľností:
pozemku reg. „C“ KN parcelné číslo 2985/2 – ostatné plochy o výmere 24748 m2,
pozemku reg. „C“ KN parcelné číslo 2984/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2,
zapísaných na liste vlastníctva č. 46 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym
odborom,
v katastrálnom území Karlova Ves, v okrese Bratislava IV, v obci Bratislava-mestská časť
Karlova Ves (ďalej ako „nehnuteľnosť“ v príslušnom tvare)."
2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a zostávajú týmto dodatkom nedotknuté.
Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok k zmluve sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z tohto 4
vyhotovenia pre budúceho povinného z vecného bremena, 2 vyhotovenia pre budúceho
oprávneného z vecného bremena.
2. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle budúceho poviného z
vecného bremena podľa ustanovení § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením
§ 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.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok
prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne
námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
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4.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku k zmluve je:
a) Príloha č. 1 Poverenie – Ing. Miloš Karas a Ing. Xénia Albertová
b) Príloha č. 2 Kópia katastrálnej mapy

V Bratislave, dňa 02.11.2020

V Bratislave, dňa 08.10.2020

Budúci povinný z vecného bremena:

Budúci oprávnený z vecného bremena:

Hlavné mesto SR Bratislava

Západoslovenská distribučná, a.s.

.............................................
Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.
prvá námestníčka primátora hlavného mesta
SR Bratislavy

.............................................
Ing. Miloš Karas, v.r.
poverený zastupovaním vedúceho úseku
riadenia investícií

.............................................
Ing. Xénia Albertová, v.r.
vedúca riadenia vlastníckych vzťahov
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