DODATOK č. 1 K ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA č.200558-1713200010-ZoS-VB
(ďalej aj ako „Dodatok“)
Článok I. - Účastníci dodatku
1.1

Obec Trstín
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:

Trstín 95, 919 05 Trstín
Ing. Peter Hlávek - starosta
00313122

(ďalej len ako „povinný“)
1.2

Západoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo:
Zapísaná v:
Zastúpená:

Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B
Ing. Xénia Albertová – vedúca riadenia vlastníckych vzťahov
Na základe poverenia č. č.00045-URI-POIN
Jaroslav Klimaj – expert riadenia vlastníckych vzťahov
Na základe poverenia č.00045-URI-POIN

IČO:
IČ DPH:
IBAN:
SWIFT:

36 361 518
SK2022189048
SK59 1100 0000 0026 2610 6826
TATRSKBX

(ďalej len ako „oprávnený“)
(povinný a oprávnený ďalej spoločne aj ako „účastníci dodatku“)
Článok II. - Predmet Dodatku
II.1
II.2

Účastníci tohto Dodatku uzatvorili dňa 13.07.2020 zmluvu o zriadení vecného bremena (ďalej aj ako
„zmluva“).
Na základe rozhodnutia Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor, č. V 5694/2020-01 zo dňa 07.09.2020
o prerušení katastrálneho konania o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností
vydanom v konaní sa účastníci tohto Dodatku dohodli na nasledovných zmenách zmluvy :
Čl. 1, odsek 1.2 zmluvy sa mení nasledovne:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo:
Zapísaná v:
Zastúpená:

IČO:
IČ DPH:
IBAN:
SWIFT:
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Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B
Ing. Xénia Albertová – vedúca riadenia vlastníckych vzťahov
Na základe poverenia č. č.00045-URI-POIN
Jaroslav Klimaj – expert riadenia vlastníckych vzťahov
Na základe poverenia č.00045-URI-POIN
36 361 518
SK2022189048
SK59 1100 0000 0026 2610 6826
TATRSKBX
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Čl. 2 bod 2.3 zmluvy sa mení nasledovne:
Za účelom pripojenia stavby povinného „TA - Trstín IBV za PD, výstavba 6 RD“ (ďalej len „stavba
povinného“) k distribučnej sústave oprávneného oprávnený a povinný uzatvorili dňa 25.07.2017 zmluvu
o spolupráci č. 1713200010-ZoS (ďalej len „zmluva o spolupráci“). V zmluve o spolupráci sa oprávnený
zaviazal, že vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvo elektroenergetické stavby a zariadenia
distribučnej sústavy, vrátane rozvodov elektrických vedení a prípojok a iné stavby súvisiace a potrebné na
ich prevádzku.
Čl. 2 bod 2.5 zmluvy sa mení nasledovne:
Za účelom pripojenia stavby povinného k distribučnej sústave oprávneného budú na zaťaženú
nehnuteľnosť umiestnené nasledovné elektroenergetické zariadenia :
a) podzemné káblové VN (22 kV) vedenie,
b) podzemné káblové NN (1 kV) vedenie,
vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len „elektroenergetické zariadenia“).
II.3

Ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené týmto Dodatkom zostávajú zachované v platnosti.

Článok III. - Záverečné ustanovenia
III.1
III.2
III.3
III.4

Na právne vzťahy medzi účastníkmi dodatku, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom sa aplikujú
ustanovenia Zmluvy v pôvodnom znení.
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jeho zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, pričom každý účastník dodatku obdrží
po jednom vyhotovení a pre účely povolenia vkladu vecných bremien do katastra nehnuteľností budú
použité dve vyhotovenia Dodatku.
Účastníci Dodatku prehlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho
obsahom ho dobrovoľne, bez akéhokoľvek nátlaku a tiesne podpísali.

V Trstíne dňa ......................

V Bratislave dňa ......................

Povinný

Západoslovenská distribučná, a.s.

podpis : ...........................................
meno : Ing. Peter Hlávek
funkcia : starosta
Obce Trstín

podpis : ...........................................
meno : Ing. Xénia Albertová
funkcia : vedúca riadenia vlastníckych vzťahov
Západoslovenská distribučná, a.s.

podpis : ...........................................
meno : Jaroslav Klimaj
funkcia : expert riadenia vlastníckych vzťahov
Západoslovenská distribučná, a.s.
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