
Dodatok č. 1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena 

uzatvorený podľa § 558 a nasl. Občianskeho zákonníka  v platnom znení 

 

Oprávnený z vecného bremena:  Obec Slovenský Grob 

                                                             v zastúpení starostom obce, Mgr. Štefan Gašparovič  

                                                             Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob         

                                                             Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Pezinok 

                                                             Č.účtu : 3227112/0200 

                                                             IČO     :   305 073 

                                                             DIČ     :   2020662248                                            

 (ďalej len „oprávnený z vecného bremena“) 

 

Povinný z vecného bremena :  Janka Gálová, rod. Maulerová, nar. 15.02.1941,  

                                                         rod. č. 415215/743, trvale bytom Slovenský Grob,  

                                                         Športová 3, PSČ 900 26 

 (ďalej len „povinný z vecného bremena“) 

 

Predmet  Dodatku č. 1 

        Predmetom Dodatku č. 1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena  je oprava 

nesprávnosti  v Zmluve o zriadení vecného bremena po podaní návrhu na vklad  č. : V – 

4479/2016 zo dňa 03.10.2016 

 
Čl. I., ods. 1 

 

         Povinný z vecného bremena ,  je výlučným vlastníkom pozemku- parcela registra „C“ 
3025/1    – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2702 m2, v katastrálnom území  Slovenský 
Grob, obec Slovenský Grob, okres Pezinok, zapísaná na LV č.766 v podiele v 1/1- ine  k celku,  
vedené na Okresnom úrade Pezinok ,katastrálny odbor.  

         GP č. 64/2016  zo dňa 20.07.2016 na oddelenie pozemku a vyznačenie vecného bremena 
bola parc. č. 3025/1 rozdelená na parc. č. 3025/1  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1331 
m2 a  parc. č. 3025/59 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1371 m2. 

Čl. II., ods. 1 
 

         Povinný  a oprávnený sa dohodli, že povinný na základe tejto zmluvy zriaďuje 
bezodplatne vecné bremeno cez celý pozemok, nie v rozsahu vyznačenom v geometrickom 
pláne č. 64/2016 ,  uvedené v odseku 2 tohto článku v prospech oprávneného výlučne 
k nehnuteľnosti – pozemku: 

● parcela registra „C“ 3025/59    – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1371 m2, 
v katastrálnom území  Slovenský Grob, obec Slovenský Grob, okres Pezinok. 
 

 



Záverečné ustanovenia 

          Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad Dodatku č.1 do katastra nehnuteľnosti 

 podajú spoločne. 

          Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 

 stranami. 

          Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si tento Dodatok č. 1  prečítali, 

 uzatvárajú ho  slobodne, určite a vážne, nekonajú v tiesni, ani za jednostranne 

 nevýhodných podmienok, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne 

 podpísali.    

          Tento Dodatok č. 1  sa vyhotovuje v štyroch  rovnopisoch, z toho jeden pre oprávneného 

z vecného bremena ,  jeden pre povinného z vecného bremena a dva  pre potreby  katastra. 

 

V Slovenskom Grobe, dňa  14.11.2016                                         

 

Oprávnený z vecného bremena:                                     Povinný z vecného bremena: 

 

___________________________                                 __________________________ 

      Mgr. Štefan Gašparovič                               Janka Gálová 

             starosta obce  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 


