
Dodatok č. 1 
k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 005/2022/ZOK-VY 

zo dňa 02.05.2022 

uzavretý medzi 

zmluvnými stranami: 

Povinní z vecného bremena: 

1) Názov: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľké Blahovo 

Sídlo: Veľké Blahovo 383, 930 01 Veľké Blahovo 

Zastúpený: PaedDr. Karol Balogh, administrátor 

IČo: 34073205 
Banka: SISp a.s. 
IBAN: SK62 0900 0000 0000 2186 9768 

(ďalej len ako „Povinný“) 

1.1 Oprávnený z vecného bremena 

Obchodné meno Združenie obcí kanalizácia Vydrany — Veľké Blahovo 

Sídlo: Vydrany 71, 930 16 Vydrany 

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

Trnava, reg. č. VVS/ZO-37/2016 
IČO: 50116011 
(ďalej len ako „Oprávnený“ ) 

(Povinný a Oprávnený spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 

Článok I. 

[.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.05.2022 Zmluvu o zriadení vecného bremena 

č. 005/2022/ZOK-VY. 

1.2. Zmluva o zriadení vecného bremena č. 005/2022/ZOK-VY uzatvorená medzi zmluvnými 

stranami zo dňa 02.05.2022 (ďalej aj ako „Zmluva“): 

1) bod 3.2., ČI. III Predmet zmluvy, sa mení a doplňa nasledovne: 

3.2 V súlade s ustanovením $ 1511 Občianskeho zákonníka sa touto Zmluvou zriaďuje 
odplatné vecné bremeno „in rem“ v prospech Oprávneného k Zaťaženým nehnuteľnostiam 
špecifikovaných v ods. 3.1, bod a) tohto článku Zmluvy v zmysle Geometrického plánu 
č. 96/2022 na zriadenie vecného bremena na právo uloženia inžinierskych sietí na p.č. 691/4



a 691/30 vo vyznačených dieloch (kanalizačného vedenia stavby „Kanalizácia Vydrany — 
Veľké Blahovo), vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou zo dňa 26.03.2022, a úradne 
overeného dňa 06.04.2022 pod č. G1-785/2022, (ďalej len ako „Geometrický plán“). 

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

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

stranami a účinnosť 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 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch rovnakej 
právnej sily, z ktorých Povinný obdrží dva (2) rovnopisy, 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 Vydranoch, dňa... A „Z Z... vo Vydranoch, dňa „24.10.2041. 

Povinný: omrávnený: 

   MÁ nym 011, 

nana Kan ZEN Bon k ANJÁ,  unnnnnnnnnnnnoo one nonnnnnnnnnna no 
Rírfískokatolíc Ne NT A [bcí kanalizácia 
farnosť Veľké Bliah: eľké Blahovo 

PaedDr. Karol Balogli"" | "3lav Balódi 
administrátor — " pre združenia 
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