
Dodatok č.I
k zmluve o zriadení \ ecného bremena č. 1.)Y/20 16 zo dňa 22.6.2016 v zmysle ~ 663 a nás!. obchodného

zákonníka

Povinný z vecného bremena:

Mesto Bytča
Sídlo: Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča
V zastúpení: Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta
IČO: 00321192 DIČ: 2020626399
Bankové spojenie: V(JB, a.s. pobočka Bytča Č.Ú.: 23525432/0200

t ďalej len .. povinn! z vecného bremena" )

a

Oprávnený z vecného bremena:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 1 0546/L
Sídlo: Bôrická cesta 1960. 010 57 Žilina
Zastúpená: Ing. Tatiana ,~trbová, predsedníčka predstavenstva

Ing. Miroslav Kundrik. člen predstavenstva
IČO: 36 672 297
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Bratislava
Číslo účtu: 25788033/7500
IBAN: SK5175000000000025788033
SWIFT: CEKOSKBX

( ďalej len .. oprávneny z vecného bremena ")

l.
Úvodné ustanovenia

Z dôvodu Rozhodnutia o prerušení V 873/2016 zo dňa 3.8.2016 (Vecné bremeno sa zriaďuje podľa
geometrického plánu, pričom ide len o čiastočné zriadenie. V danom prípade nie je technicky možné zapísať
a zakresliť geometrický plán č.30579864-46/20 16 zo dňa 21.4.2016 inak ako v celosti) uzatvárame
Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.139/2016 zo dňa 22.6.2016.
Z uvedeného dôvodu bol vypracovaný nový geometrický plán č.46765239-2/2016 zo dňa 13.9.2016, ktorý
vyhotovil geoSAL, s.r.o. Osloboditeľov 129/7,013 13 Rajecké Teplice.

II.
Predmet dodatku

1. Článok II odst. 2.1 sa mení nasledovne:
Povinný z vecného bremena zriaďuje vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena, ktoré
spočíva v povinnosti vlastníka strpieť na pozemkoch uvedených v Č. l. v bode 1.1. tejto Zmluvy vodovodné
potrubie diel GP č.2 čo predstavuje výmeru 527 nr', diel GP č. 3 čo predstavuje výmeru 410 m2 a diel GP
č. 1 čo predstavuje výmeru 81 m? v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č.46765239-2/20 16 zo dňa



13.9.:2016. ktor) vyhotovil geoS;\L. s.r.o. Osloboditeľov 12917.013 13 Rajecké Teplice.

III. 
Záverečné ustanovenia 

l. Ostatné ustanovenia zmluvy č.139/20 16 o zriadení vecného bremena zo dňa 22.6.2016 ostávajú
nezmenené.
Dodatok Č. I je vyhotoven) v štyroch vyhotoveniach.

3. Dodatok č.I nadobúda platnosť a účinnost" nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovom
sídle povinnej osoby.

V Bytči dňa : ,C r 20/ f'
Povinný z vecného bremena :

V Žiline dňa : ?-4 ).J' J(ji 1-
Oprávnený z vecného bremena:

Ing. Tatiana Strbova
predsedníčka prcdstnvensr•.,1

SEVEROSLOVENSKÉVODÁRNE A KAN•.l,LlL\CIE. H.S

/ Ing. Miroslav Kundrík 
člen pr(d5t,..'.;:_;1,~tv"

SEVERosLOVENSKÉVODÁRN1: A !<ANAlJZ..\ClE. F.


