
   
 

 

                

   
      

               
              

                   
       

 
     

       

 
       

      

           
           

          
         

        
  

       
 

    
          

         
            

         
 

         
         

    
       
     

       
          

          
 

   
 
  

       

        

      
    

     
    

   
   

     
   
      

 

        Číslo z Centrálneho registra zmlúv ÚPSK: Dodatok 78/2021/OD 

96-1130PP/2020 

Dodatok č. 1 
k Zmluve o zriadení vecného bremena 

uzatvorenej v zmysle ust. § 151n zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, 
zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 10 bod 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v znení neskorších dodatkov 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

Povinný z vecného bremena: 

Názov: Prešovský samosprávny kraj (PSK) 

Sídlo: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR 

v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov 

IČO: 37 870 475 

Za Povinného koná správca: 

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 

Sídlo: Jesenná 14, 080 05 Prešov 
Zastúpený: Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, 

oprávnený podpísať zmluvu na základe plnomocenstva zo dňa 
22.01.2019 

Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym 
krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003, v znení jej 
neskorších zmien a doplnení 

IČO: 37 936 859 
DIČ: 2021775294 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0051 6420 (príjmový účet) 

SK73 8180 0000 0070 0051 6412 (výdavkový účet) 

(ďalej len „Povinný“) 

Oprávnený z vecného bremena: 

Meno a priezvisko: Rudolf Skokan, r. Skokan 

Dátum narodenia: xxx 
Rodné číslo: xxx 
Bydlisko: xxx 
Bankové spojenie: xxx 
IBAN: xxx 
SWIFT: xxx 
Štátne občianstvo: občan SR 
(ďalej len „Oprávnený“) 
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 
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Preambula 

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o zriadení vecného bremena zo dňa 01.12.2020, č. 96-
1130PP/2020  (ďalej  len „Zmluva“),  účelom  ktorej  bolo  dohodnúť podmienky  zriadenia 
vecného bremena v prospech Oprávneného. 

Zmluvné  strany  pristúpili  k uzatvoreniu  Dodatku č.  1  v súlade  s článkom  IV  bod  11 
Zmluvy z dôvodu odstránenia nedostatkov podaného Návrhu na vklad práva vecného bremena 
do katastra nehnuteľností. 

Článok I. 
Predmet Dodatku č. 1 

1. V záhlaví  Zmluvy  sa  dopĺňa  rodné  priezvisko  v časti  identifikačné  údaje  Oprávneného 
nasledovne: 
„Meno a priezvisko: Rudolf Skokan, r. Skokan“. 

2. V Preambule  Zmluvy  tretí  odsek  druhá  veta  sa  vypúšťa  v plnom  rozsahu  a nahrádza  sa 
nasledovným znením: 
„Vecné bremeno sa zriaďuje in rem v prospech vlastníka parcely registra C KN, parcelné č. 
1352/223 a jeho právnych nástupcov, na ktorej je vybudovaný zrubový dom so súpisným 
číslom 531, ktorý sa nachádza na ulici Nová Lesná 531, 059 86 Nová Lesná.“ 

3. Článok I bod 3 Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: 
„Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  na  základe  Zmluvy  Povinný  zriaďuje  na časti  Dotknutej 
nehnuteľnosti uvedenej v Preambule Zmluvy vecné bremeno v prospech vlastníka parcely 
registra C KN, parcelné č. 1352/223 a jeho právnych nástupcov, na ktorej je vybudovaný 
zrubový dom so súpisným číslom 531, ktorý sa nachádza na ulici Nová Lesná 531, 059 86 
Nová  Lesná,  za  účelom  umiestnenia  inžinierskej  siete  –  vodovodného  potrubia,  v telese 
pozemnej komunikácie III/3080, vrátane ochranného pásma.“ 

4. Článok II bod 5 prvá veta Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným 
znením: 
„Práva a povinnosti z vecného bremena sa uzatvárajú v prospech vlastníka parcely registra 
C KN, parcelné č. 1352/223 a jeho právnych nástupcov, na ktorej je vybudovaný zrubový 
dom  so  súpisným číslom  531,  ktorý  sa  nachádza  na  ulici  Nová  Lesná  531,  059  86  Nová 
Lesná.“ 

5. Článok III bod 1 Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: 
„Povinný  vyhlasuje,  že  nie  je  obmedzený  v nakladaní  s Dotknutou  nehnuteľnosťou 
a súhlasí,  aby  bolo  vecné  bremeno  podľa  Zmluvy  zapísané  v katastri  nehnuteľností 
v prospech vlastníka parcely registra C KN, parcelné č. 1352/223 a jeho právnych nástupcov 
na ktorej je vybudovaný zrubový dom so súpisným číslom 531, ktorý sa nachádza na ulici 
Nová Lesná 531, 059 86 Nová Lesná.“ 

6. Článok  I bod  4  posledný  odsek  prvá  veta  sa  vypúšťa  v plnom  rozsahu  a nahrádza  sa 
nasledovným znením: 
„Rozsah  vecného  bremena  je  určený  plochou  v  m²  (dielom č.  6),  a to 62  m²,  určenou 
Geometrickým plánom 71/2019 zo dňa 10.10.2019, vyhotoveným Ing. Ivan Tóth, ul. Donská 
4092/42,  058  01  Poprad,  IČO:  32 871 074,  úradne  overeným  Okresným  úradom  Poprad, 
katastrálny odbor dňa 05.12.2019 pod číslom G1-1178/19. 
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Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok č.  1  je vyhotovený  vo ôsmich  (8) rovnopisoch,  dva (2) rovnopisy  sú  určené pre 
Povinného, dva (2) pre správcu Povinného, dva (2) pre Oprávneného a dva (2) pre potreby 
príslušného úradu. 

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle 
§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, t. j. deň nasledujúci 
po dni jeho zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby. 

3. Dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia Zmluvy ostávajú naďalej v platnosti. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak 
súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

V Prešove, dňa: 15.03.2021 V Novej Lesnej, dňa: 12.03.2021 

Za Povinného: Za Oprávneného: 

Ing. Marcel Horváth v. r. Rudolf Skokan v. r. 
riaditeľ 

Správy a údržby ciest PSK 

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť:  15.03.2021 
Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť:  16.03.2021 
Dodatok č. 1 bol zverejnený:  19.05.2021 
(Prvé zverejnenie SÚC PSK dňa 15.03.2021) 
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