
Dodatok č. 1 

k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 012/2022/ZOK-VB 

zo dňa 06.07.2022 

uzavretý medzi 

zmluvnými stranami: 

1.1 Povinný z vecného bremena: 

Obec Veľké Blahovo 

Sídlo: Veľké Blahovo 72, 930 01 Veľké Blahovo 

ICO: 00305804 
v zastúpení Júlia Gányovicsová, starostka obce 

(ďalej len ako „Povinný“) 

1.2 Oprávnený z vecného bremena 

Obchodné meno Združenie obcí kanalizácia Vydrany — Veľké 

Blahovo 
Sídlo: Vydrany 71, 930 16 Vydrany 

Právna forma: združenie obcí 
Zastúpený: Mer. Ladislav Balódi, predseda združenia 
Registrácia: register združenia obcí vedeného Okresným úradom 

Trnava, reg.č. VVS/ZO-37/2016 

IČO: 50116011 
DIČ: 2120181030 

(ďalej len ako „Oprávnený“) 

(Povinný a Oprávnený spolu ďalej len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná 

strana“) 

Článok I. 

I.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.07.2022 Zmluvu o zriadení vecného bremena 

č. 012/2022/ZOK -VB. 

I.2. Zmluva o zriadení vecného bremena č. 012/2022/ZOK -VB uzatvorená medzi zmluvnými 

stranami zo dňa 06.07.2022 (ďalej aj ako „Zmluva“): 

1) bod3.1., ČI. III Predmet zmluvy, sa mení a dopíňa nasledovne:



2) 31 Povinný má vlastnícke právo k nasledujúcim nehnuteľnostiam, nachádzajúcich 
sa v katastrálnom území Veľké Blahovo, obec Veľké Blahovo, okres Dunajská Streda 

vedených Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálnym odborom nasledovne: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

výmera/ spoluvi. 
parc.č. reg. KN | č. LV m? druh pozemku podiel 
686/10 C 1548 75 ostatná plocha 1/1 

752/121 C 1548 50 orná pôda 1/1 

732/199 C 1651 22 ostatná plocha 1/1 

256/6 C 602 14 ostatná plocha 1/1 

1066/142 C 602 14 zastavaná plocha a nádvorie 1/1 

752/200 C 1548 14 zastavaná plocha a nádvorie 1/1 

156/11 C 602 13 zastavaná plocha a nádvorie 1/1 

686/12 C 1548 13 zastavaná plocha a nádvorie 1/1 

826/4 C 1673 197 záhrada 1/1 

826/5 C 1673 24 ostatná plocha 1/1 
  

(ďalej spolu len ako „Zaťažené nehnuteľnosti“). 

I.3. Ostatné články a ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 

[.4. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými 

stranami aúčinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Občianskeho 
zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 

o slobode informácií“) na Centrálnom registri zmlúv. 

I.5. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v 5 (slovom: piatich) rovnopisoch rovnakej 

právnej sily, z ktorých Povinný obdrží jeden (1) rovnopis, Oprávnený obdrží dva (2) 

rovnopisy a dva (2) rovnopisy budú použité pre účely povolenia vkladu vecného bremena 
do katastra nehnuteľností. 

I.6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom, Že si tento 
Dodatok č. 1 k Zmluve prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju dobrovoľne, bez 

nátlaku, vážne a vlastnoručne podpísali. 

vo Veľkom Blahove, dňa „Z 111.200... vo Veľkom Blahove, dňa „2112... 

Povinný: Oprávilený: 

    (. ÍL 

Obeč Veľké Blahovo  anlženie obcí kanaližá 
Júlia Gányovicsová Vydrany /- Veľké Blaho 

starostka obce Mgr. Ladislav Balódi 
predseda


